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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
(1) Zastavěné území je závazně vymezeno ve Výkresu základního členění území silnou modrou čarou 

aktualizované k 30.6.2022. 

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

B.a. Koncepce rozvoje území obce 

(2) Se nemění.  

B.b. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce 

(3) Se nemění. 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY  

C.a. Urbanistická koncepce 

(4) V rámci stanovené urbanistické koncepce jsou změnou č. 3 prováděny tyto změny: 

a. Doplňuje se ozelenění kolem stávající areálu společnosti EKOFARM Lipno na východní straně 
silnice II/162 směrem na Frymburk. 

b. Vypouští se plocha „R1“ východně od Světlíku a navrhuje se její návrat do ploch nezastavěné 
volné krajiny s možností zalesnění.  

c. Mění se využití p.p.č. 140/4, 140/5 a 140/6 v k.ú. Světlík z plochy veřejného prostranství na 
plochy bydlení venkovského charakteru v rámci ploch stabilizovaných uvnitř zastavěného 
území.   

d. Na p.p.č. 1824/3 a na části p.p.č. 1824/2 v k.ú. Velké Strážné se na půdorysu původního 
zbořeniště (na p.p.č. 1824/3) a v jeho těsném sousedství doplňuje plocha zastavitelná smíšená 
venkovská (SV-06) doplněná plochou zahrady (ZZ-06). 

e. Jižní část p.p.č. 970/10 v k.ú. Světlík se vymezuje jako plocha bydlení venkovského charakteru 
(BV-17) a v návaznosti na to se střední část tohoto pozemku vymezuje jako plocha soukromých 
zahrad (ZZ-01) a severní část již zabíhající do volné krajiny se z plochy veřejného prostranství 
VP1 dle dnes platného územního plánu navrací zpět do volné krajiny jako plocha smíšené 
nezastavěného území s kódem MN-01. 
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f. Severozápadní část p.p.č. 662/2 a 662/5 v k.ú. Velké strážné se vymezuje jako plocha smíšené 
venkovská obytná (SV-07), navazují části p.p.č. 662/2 a 662/5 se vymezují jako zahrada (ZZ-
03). 

C.b. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

(5) Změnou č. 3 se mění označení lokalit s ohledem na použitý nový standard vybraných částí územního 
plánu takto, kdy u všech ploch je nutné respektovat stanovené limity využití území vyplývající z existence 
ochranných pásem, hygienických omezení, omezení vyplývajících z ochrany všech hodnot přírodních, 
kulturních nebo civilizačních a omezení vyplývající ze zvláštních zájmů Ministerstva obrany: 

Označení Charakteristika plochy 
BV-01 Plocha bydlení venkovského charakteru na severní části sídla Světlík, lokalita navazuje na 

zastavěné území sídla Světlíku, obsluha území je z komunikace jižně, nutno upravit její 
parametry. 

BV-02 Plocha bydlení venkovského charakteru na severní části sídla Světlík, lokalita navazuje na 
zastavěné území sídla Světlíku, obsluha území je z komunikace jižně, nutno upravit její 
parametry, zachovat mokřad s kódem WX. 

BV-04 Plocha bydlení venkovského charakteru severozápadně od sídla Světlík, obsluha území ze 
stávající komunikace. 

BV-05 Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie Plocha se bydlení venkovského charakteru 
doplněná pásem izolační zeleně jako ploch veřejných prostranství s převahou zeleně (PZ-
05) po jižním okraji plochy, vymezená u jihozápadní hranice sídla Světlík, kdy lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla Světlík, obsluha území je ze stávající silnice III/1608. 

BV-06 Plocha bydlení venkovského charakteru u jižní hranice sídla Světlík, lokalita navazuje na 
zastavěné území sídla Světlík, obsluha území je sjezdy ze stávající silnice III/1608. 

BV-08 Plocha bydlení venkovského charakteru u jižní části sídla Světlík. Lokalita vyplňuje proluku 
mezi zastavěným územím, obsluha území je ze stávající komunikace. 

BV-09 Plocha bydlení venkovského charakteru dále více jižněji od zastavěného území sídla Světlík, 
lokalita navazuje na zastavěné území, obsluha území je ze stávající komunikace. 

BV-10 Plocha bydlení venkovského charakteru jižně od sídla Světlík, obsluha území je ze stávající 
komunikace. 

BV-11 Plocha bydlení venkovského charakteru v jižní části sídla Světlík kdy lokalita vyplňuje proluku 
mezi zastavěným územím, obsluha území je ze stávající komunikace. 

BV-12 Plocha bydlení venkovského charakteru u jižní hranice sídla Světlík, lokalita vyplňuje proluku 
mezi zastavěným územím, obsluha území sjezdy ze silnice III/1608 

BV-13 Plocha bydlení venkovského charakteru u jižní hranice sídla Světlík, lokalita navazuje na již 
realizovanou zástavbu, obsluha území je ze stávající komunikace. 

BV-14 Plocha bydlení venkovského charakteru u jižní hranice la Světlík, lokalita navazuje na 
zastavěné území sídla Světlík, obsluha území ze stávající komunikace. 
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BV-15 Pro lokalitu je nutné zpracování územní studie, plocha bydlení venkovského charakteru u 
severní hranice sídla Světlík, lokalita navazuje na zastavěné území sídla Světlík, obsluha 
území sjezdem ze silnice II/162, nutno zachovat pás zeleně kolem vodoteče (PZ-01). 

BV-16 Pro lokalitu byl zpracována územní studie, nutno z ní vycházet, plocha bydlení venkovského 
charakteru jižně od sídla Světlík v již zaniklé osadě Černíkov, obsluha území ze stávající 
komunikace. 

BV-17 Plocha bydlení venkovského charakteru na severovýchodním okraji sídla Světlík. lokalita se 
nachází na břehu rybníka, obsluha území ze stávající komunikace, nutné respektovat litorální 
porosty přilehlé vodní plochy. 

SV-01 Plocha smíšená obytná venkovského charakteru u jižní hranice sídla Světlík, lokalita se 
částečně nachází v zastavěném území sídla Světlík, obsluha území ze stávající komunikace. 

SV-02 Plocha smíšená obytná venkovského charakteru u jižní hranice sídla Světlík, lokalita 
navazuje na navrženou lokalitu SV-01, obsluha území z navržené místní komunikace DI-01. 

SV-03 Plocha smíšená obytná venkovského charakteru na jižním okraji sídla Světlík, p.p.č. 310/21, 
182/193, 182/194 a 182/195 vše v k.ú. Světlík, obsluha území ze stávající místní komunikace 
od severu, je nutno dobudovat kvalitní dopravní napojení. 

SV-04 Tvrz Pasovary, plochy smíšené obytné venkovského charakteru na základech původních 
staveb dle pořízené územní studie, doplněné plochami sadů a zahrad obklopující a chránící 
lokalitu od severu a v centrální části jižně od dochované tvrze (ZZ-04) a plochami sídelní 
zeleně mezi jednotlivými stavbami (ZS-04), na severovýchodě doplněno návrhem plochy 
vodní a vodohospodářské pro obnovu zaniklého rybníka (WT-01), obsluha území – nutno 
vybudovat a obnovit cestu do Světlíku a na Slavkov. 

SV-05 Plocha bydlení v centrální části sídla Světlík, lokalita vyplňuje proluku mezi zastavěným 
územím, obsluha území sjezdem ze stávající silnice II/162. 

SV-06 Plocha smíšená obytná venkovského charakteru ve volné krajině v lokalitě Malé Strážné, 
nutno posoudit z hlediska krajinného rázu během územního nebo stavebního řízení, obsluha 
území – nutno vybudovat a obnovit cestu do Světlíku a na Slavkov. 

SV-07 Plocha smíšená obytná venkovského charakteru ve volné krajině v lokalitě Velké Strážné, 
nutno posoudit z hlediska krajinného rázu během územního nebo stavebního řízení, obsluha 
území – nutno vybudovat a obnovit cestu na silnici jihovýchodně od budoucí usedlosti. 

PZ-01 Plocha veřejného prostranství s převahou zeleně u severní hranice sídla Světlík, lokalita 
navazuje na zastavěné území sídla Světlík a chrání vodoteč z rybníka Světlík. 

PZ-02 Plocha veřejného prostranství s převahou zeleně u jižní hranice sídla Světlík, drobná lokalita 
vyplňuje proluku mezi zastavěným územím a plochou BV-06 u stávající malé vodní plochy 
na p.p.č. 156/2 a 156/11 v k.ú. Světlík. 

PZ-03 Plocha veřejného prostranství s převahou zeleně v centrální části sídla Světlík, lokalita 
vyplňuje proluku mezi zastavěným územím na p.p.č. 20/1 a 2522 v k.ú. Světlík. 

PZ-04 Plocha veřejného prostranství s převahou zeleně v jižní části sídla Světlík, lokalita vyplňuje 
proluku mezi zastavěným územím zemědělského areálu a stávající zástavbou na 
jihozápadním okraji sídla Světlík a navrhovanou zastavitelnou plochou pro venkovské 
bydlení BV-05. 
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PZ-05 Plocha veřejného prostranství s převahou zeleně v jižní části sídla Světlík, lokalita navazuje 
na jižní okraj zastavitelné plochy BV-05. 

TW-01 Plocha technické infrastruktury u východní hranice sídla Světlík, kdy lokalita rozšiřuje plochu 
stávající technické infrastruktury, ČOV Světlík, obsluha území je navržena sjezdem z 
navržené komunikace. 

TW-02 Plocha technické infrastruktury západně do sídla Světlík, obsluha území ze stávající 
komunikace. 

HS-01 Plocha výroby a skladování na jižním okraji sídla Světlík, plocha doplňuje malou plochu 
výroby a skladování pro chov ovcí, kozy, krávy, na p.p.č. 182/156, obsluha území ze stávající 
místní komunikace od severu, nutno dobudovat dostatečně kvalitní napojení na veřejnou 
dopravní infrastrukturu. 

 
Poznámka: buňky vyznačené modře jsou nově doplněny touto změnou. 

C.c. Vymezení systému sídelní zeleně 

(6) Změna č. 3 formálně mění plochy veřejného prostranství jižně a jihovýchodně od centrální části sídla 
Světlík na plochy zeleně sídelní ZS-02 a ZS-03. Jinak beze změny.  

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ 

D.a. Dopravní infrastruktura 

(7) Koncepce dopravní infrastruktury se změnou č. 3 nemění. 

D.b. Technická infrastruktura 

(8) Koncepce vodohospodářské infrastruktury, koncepce infrastruktury v oblasti energetiky, koncepce 
odpadového hospodářství a řešení v oblasti telekomunikací se změnou č. 3 nemění.  

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED 
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POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A 
PODOBNĚ 

E.a. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití 

(9) Koncepce krajiny se nemění.  

E.b. Územní systém ekologické stability 

(10) Nově je aktualizováno vymezení regionálního ÚSES dle aktuálních podkladů, upraveny kódy a názvy: 

Regionální prvky ÚSES: 
Kód Charakter prvku název 
RBK 47 regionální biokoridor Muckov-Suš 
RBK 4059 regionální biokoridor Slavkovické louky-Novoveský les 
RBC 596 regionální biocentrum Muckov 
RBC 597 regionální biocentrum Suš 

 
Lokální prvky ÚSES: 

Kód Charakter prvku název 
LBK 1 lokální biokoridor Pastviska  
LBK 2 lokální biokoridor K Zachařínu 
LBK 3 lokální biokoridor Černý potok 
LBK 4 lokální biokoridor Kramolín 
LBK 5 lokální biokoridor Čertice  
LBK 6 lokální biokoridor Strážný potok 
LBK 7 lokální biokoridor U Strážné 
LBC 1 lokální biocentrum Kotlina pod Pleničským rybníkem 
LBC 2 lokální biocentrum Rašeliniště Bobovec 
LBC 3 lokální biocentrum Zachařín 
LBC 4 lokální biocentrum Černý potok 
LBC 5 lokální biocentrum U Lukavického potoka 
LBC 6 lokální biocentrum Nad Spodním polem 
LBC 7 lokální biocentrum Světlík 
LBC 8 lokální biocentrum Velké Strážné 
LBC 718 lokální biocentrum Dvořetín 
LBC 720 lokální biocentrum U Svaté Trojice 

 

E.c. Prostupnost krajiny 

(11) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu.  
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E.d. Rekreace 

(12) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu.  

E.e. Protierozní opatření a ochrana před povodněmi 

(13) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu.  

E.f. Dobývání ložisek nerostných surovin 

(14) Beze změny oproti stávajícímu územnímu plánu.  

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO 
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 
18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, 
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO 
VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

 

(15) Podmínky pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití zůstávají ve věcné rovině platné dle 
měněného územního plánu, z hlediska formálního se uvádějí do souladu s novým standardem pro 
tvorbu územních plánů takto:   

BV | bydlení venkovské 
Hlavní využití: Plochy s převažující funkcí bydlení venkovského charakteru s nižší hustotou soustředění 
obyvatel, s nekomerčním chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, doplněné 
občanskou vybaveností místního významu, při zachování kvality obytného prostředí a pohody bydlení. 
Součástí plochy mohou být dále pozemky veřejných prostranství, místní dopravní a technické 
infrastruktury, zeleně a malých vodních ploch a toků. 
Přípustné využití: Plochy bydlení zahrnují pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty 
pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o 
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výměře větší než 500m². Součástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují 
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše. Přípustné je zřizovat užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské 
hospodářství, vestavěné občanské vybavení, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb, 
drobné řemeslné a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. kadeřnictví, 
krejčovství), malé rekreační a sportovní zařízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). 
Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací 
stání a garáže, stavby ke stavbě hlavní formou přístavby nebo i samostatně stojící pro potřeby vyvolané 
přípustným využitím území na vlastním pozemku, altány, skleníky, pergoly. 
Nepřípustné využití: Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména veškeré činnosti narušující 
venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, 
nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 
Prostorová regulace: 
Počet staveb na stávající ploše: stávající s možností změny staveb a dostaveb prolukách 
Počet staveb na navržené ploše: limitován velikostí jednotlivých parcel 
Zastavěnost budovami: stávající nebo maximálně 25% 
Zastavěnost celková: stávající nebo maximálně 35% 
Velikost stavebních parcel: stávající nebo min. 800 m²  
Výška staveb: stávající nebo maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví 

 
BO | bydlení všeobecné 
Hlavní využití: Plochy s převažující funkcí bydlení, doplněné občanským vybavením, jehož působnost 
může přesahovat potřeby vymezeného území, při zachování kvality obytného prostředí a pohody 
bydlení. Součástí plochy mohou být dále pozemky veřejných prostranství, místní dopravní a technické 
infrastruktury, zeleně a malých vodních ploch a toků. 
Přípustné využití: Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. V plochách pro bydlení 
jsou zahrnuty pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního 
prodeje o výměře větší než 500m². Součástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a zařízení, které 
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží 
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Přípustné je zřizovat užitkové zahrady, vedlejší 
samozásobitelské hospodářství, vestavěné občanské vybavení, administrativní zařízení, obchody, 
provozovny služeb, drobné řemeslné a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. 
kadeřnictví, krejčovství), malé rekreační a sportovní zařízení (rodinné bazény, prvky zahradní 
architektury apod.). Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou 
rovněž parkovací stání a garáže, stavby ke stavbě hlavní formou přístavby nebo i samostatně stojící pro 
potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, altány, skleníky, pergoly. 
Nepřípustné využití: Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména veškeré činnosti narušující 
venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, 
nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 
Prostorová regulace: 
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Počet staveb na stávající ploše: stávající s možností změny staveb a dostaveb prolukách 
Počet staveb na navržené ploše: limitován velikostí jednotlivých parcel 
Zastavěnost budovami: stávající nebo maximálně 40% 
Zastavěnost celková: stávající nebo maximálně 60% 
Velikost stavebních parcel: stávající nebo min. 800 m²  
Výška staveb: stávající nebo maximálně 2 nadzemní podlaží + podkroví 

 
RI | rekreace individuální 
Hlavní využití: Plochy individuální rekreace zahrnují převážně pozemky staveb pro rodinnou rekreaci 
zpravidla soustředěných do chatových lokalit. Součástí plochy mohou být pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury, lokální veřejná prostranství, zeleň a malé vodní plochy a toky. 
Přípustné využití: Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších 
staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, pozemky občanského vybavení související 
s okolní funkcí rekreace. Přípustné je zřizovat veřejnou zeleň, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, 
rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu 
prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. Stávající objekty individuální 
rekreace lze přestavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností půdorysného rozšíření max. o 25% 
současně zastavěné plochy (dle kolaudačního rozhodnutí bez zpevněných ploch a teras). 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: 
Zastavěnost budovami: stávající s možností změny staveb nebo maximálně 25% 
Zastavěnost celková: stávající nebo maximálně 35% 
Velikost stavebních parcel: stávající nebo min. 400 m2 
Výška staveb: stávající nebo maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví 

 
OS | občanské vybavení – sport 
Hlavní využití: Plochy pro umístění sportovních a tělovýchovných zařízení jako jsou např. sportovní 
stadiony, hřiště, haly, tělocvičny, plavecké bazény a areály, rehabilitační zařízení. Tyto plochy mohou 
zahrnovat i zařízení maloobchodní, veřejného stravování a ubytování s přímou vazbou na hlavní náplň 
území a dále vodní plochy a toky, plochy zeleně a nezbytné související dopravní a technické 
infrastruktury. 
Přípustné využití: Plochy občanského vybavení pro sport zahrnují pozemky staveb sportovních a 
tělovýchovných zařízení jako jsou např. sportovní stadiony, hřiště, haly, tělocvičny, plavecké bazény a 
areály, rehabilitační zařízení, související zařízení maloobchodní, veřejného stravování a ubytování s 
přímou vazbou na hlavní náplň území a dále vodní plochy a toky, plochy zeleně a nezbytné související 
dopravní a technické infrastruktury. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: 
Počet staveb na stávající ploše: stávající s možností změny staveb a dostaveb objektů v prolukách 
Počet staveb na navržené ploše: limitován velikostí jednotlivých parcel 
Zastavěnost budovami: stávající nebo maximálně 25% 
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Zastavěnost celková: stávající nebo maximálně 35% 
Výška staveb: stávající nebo maximálně 2 nadzemní podlaží + podkroví 

 
OV | občanské vybavení veřejné 
Hlavní využití: Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti zahrnující druhy veřejné vybavenosti 
v oblastech výchovy a vzdělávání, sociálních služeb a péče o rodinu, zdravotních služeb, kultury, veřejné 
správy a ochrany obyvatelstva (integrovaného záchranného systému). Součástí plochy mohou být dále 
pozemky veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury, zeleně a malých vodních ploch a 
toků pro uspokojování potřeb území, vymezeného danou funkcí. 
Přípustné využití: Plochy občanského vybavení zahrnují pozemky staveb a zařízení občanského 
vybavení, veřejného prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné je 
zřizovat stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu (např.: knihovny, archivy, galerie, apod.), veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (např.: požární 
zbrojnice, služebnu policie, apod.), obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, církevní 
stavby, sídelní zeleň včetně architektonických prvků, plochy tříděného odpadu, ostatní podnikání a 
služby, pokud negativně neovlivňují své okolí, související dopravní a technickou infrastrukturu (např.: 
parkovací a odstavná stání vyvolaná funkčním využitím území, apod.). 
Nepřípustné využití: Jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, 
pěstitelství, průmyslová výroba a sklady. 
Prostorová regulace: 
Počet staveb na stávající ploše: stávající s možností změny staveb a dostaveb objektů v prolukách 
Počet staveb na navržené ploše: limitován velikostí jednotlivých parcel 
Zastavěnost budovami: stávající nebo maximálně 25% 
Zastavěnost celková: stávající nebo maximálně 35% 
Výška staveb: stávající nebo maximálně 2 nadzemní podlaží + podkroví 

 
PP | veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch 
Hlavní využití: Plochy vybraných veřejných prostranství obvykle s prostorotvornou a komunikační funkcí 
– s převážně zpevněným povrchem, např. náměstí, tržiště, významné komunikace, bulváry, nábřeží, 
korza a promenády s předpoklady pro zajištění komfortu a bezbariérového pohybu pěších. 
Přípustné využití: Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých 
druhů veřejných prostranství, malé vodní plochy, a další pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Přípustné je 
umísťovat, kromě zpevněných ploch veřejných prostranství, též sídelní zeleň, drobnou architekturu 
(kašny, sochy, lavičky, dětská hřiště, informační zařízení a vybavení apod.), uliční mobiliář, pomníky, 
památníky, čekárny HD, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby pěších komunikací, plochy 
tříděného odpadu, vysazovat aleje a výsadba zeleně obecně. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 

 
PP | veřejná prostranství s převahou zeleně 
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Hlavní využití: Plochy vybraných veřejných prostranství obvykle s prostorotvornou funkcí s převážně 
nezpevněnými plochami přírodní i cíleně založené zeleně včetně malých vodních ploch a toků, např. 
veřejně přístupné parky a zahrady v zastavěném území a v zastavitelných plochách doplněné zpravidla 
systémem cestní sítě s předpoklady pro zajištění komfortu a bezbariérového pohybu pěších. 
Přípustné využití: Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých 
druhů veřejných prostranství, zejména plochy veřejné zeleně, ale též malé vodní plochy, a další pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných 
prostranství. Přípustné je umísťovat, kromě nezpevněných ploch sídelní zeleně, též drobnou architekturu 
(kašny, sochy, lavičky, dětská hřiště, informační zařízení a vybavení apod.), uliční mobiliář, pomníky, 
památníky, čekárny HD, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby pěších komunikací, plochy 
tříděného odpadu, vysazovat aleje a výsadba zeleně obecně. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 

 
SV | smíšené obytné venkovské 
Hlavní využití: Plochy smíšené obytné venkovské se obvykle vymezují ve venkovských sídlech zejména 
pro bydlení (včetně hospodářského zázemí), obslužnou sféru a výrobní činnosti, včetně zemědělských, 
omezeného rozsahu, tak aby byla zachována kvalita obytného prostředí a pohoda bydlení. Součástí 
plochy mohou být pozemky související dopravní a technické infrastruktury, lokální veřejná prostranství, 
zeleň a malé vodní plochy a toky. 
Přípustné využití: Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně 
staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné je zřizovat občanské vybavení komerčního 
charakteru typu drobných služeb, např.: prodej potravin a drobného zboží, restaurace, penzion apod.), 
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, např.: nerušící výroba a služby, 
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území, sídelní zeleň a 
plochy tříděného odpadu. 
Nepřípustné využití: Ostatní využití, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré 
činnosti narušující venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, 
hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální 
rekreace. 
Prostorová regulace: 
Počet staveb na navržené ploše: limitován velikostí jednotlivých parcel 
Zastavěnost budovami: maximálně 50% 
Zastavěnost celková: maximálně 65% 
Výška staveb: maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví 

 
DS | doprava silniční 
Hlavní využití: Plochy pro umístění staveb a zařízení silniční dopravy nadmístního významu, tj. silnice II. 
a III. třídy a vybrané místní komunikace a jejich funkční součásti a dále plochy a stavby dopravních 
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zařízení a vybavení, např. autobusové zastávky a nádraží, odstavná stání a parkovací plochy pro 
autobusy, nákladní i osobní automobily, garáže, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice 
pohonných hmot a další účelové stavby spojené se silniční dopravou. Součástí těchto ploch mohou být 
pozemky doprovodné a izolační zeleně a nezbytná související zařízení technické infrastruktury za 
podmínky, že nejsou z bezpečnostních a provozních důvodů vyloučena. 
Přípustné využití: Plochy silniční dopravy, silnice II. a III. třídy a místních komunikací, které nejsou 
zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například 
násypy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, včetně cyklostezek, a dále pozemky 
staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, např.: odstavná stání pro autobusy a nákladní 
automobily, hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních 
komunikací, čerpací stanice pohonných hmot. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: nestanovuje se. 

 
DI | doprava – místní komunikace a cesty 
Hlavní využití: Plochy pro umístění staveb a zařízení silniční dopravy místního významu, tj. vybrané 
místní komunikace, účelové komunikace a cestní síť v krajině, a jejich funkční součásti a dále plochy a 
stavby dopravních zařízení a vybavení, např. autobusové zastávky, odstavná stání a parkovací plochy 
lokální významu, a další účelové stavby spojené s lokální dopravou. Součástí těchto ploch mohou být 
pozemky doprovodné a izolační zeleně a nezbytná související zařízení technické infrastruktury. 
Přípustné využití: Plochy místních a účelových komunikací, případně polních cest, které nejsou zahrnuty 
do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například násypy, 
zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, včetně cyklostezek. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 

 
VZ | výroba zemědělská a lesnická 
Hlavní využití: Plochy zemědělské nebo lesnické výroby zahrnují převážně stavby živočišné a rostlinné 
zemědělské výroby, např. areály zemědělských služeb, zahradnictví, areály zpracování dřevní hmoty, 
areály rybochovných zařízení, apod. Součástí plochy mohou být místní technická a dopravní 
infrastruktura, zeleň ochranná a izolační, malé vodní plochy a toky, případně zařízení vybavenosti a 
služeb související s hlavním využitím. 
Přípustné využití: Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a 
skladování, pozemky zemědělských staveb, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
Přípustné jsou činnosti spojené s podnikáním, pokud negativně neovlivňují své okolí, dřevozpracující, 
stavební, zemědělskou, chovatelskou či pěstitelskou výrobou, zámečnictví, zřizovat sklady, skladové 
plochy a komunální provozovny, zařízení pro obchod a administrativu, plochy veřejné zeleně, ochranná 
zeleň, plochy tříděného odpadu, apod. 
Nepřípustné využití: Veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží sousedních pozemků mimo dané 
funkční využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací 
stanice pohonných hmot s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele. V pásmu negativního vlivu na 
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okolní prostředí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a 
dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a 
rekreačním účelům atd). 
Prostorová regulace:  
Počet staveb na stávající ploše: stávající s možností změny staveb a dostaveb objektů v prolukách 
Počet staveb na navržené ploše: limitován velikostí jednotlivých parcel 
Zastavěnost budovami: stávající nebo maximálně 55% 
Zastavěnost celková: stávající nebo maximálně 75% 
Výška staveb: stávající nebo max.1 nadzemní podlaží 

 
VE | výroba energie z obnovitelných zdrojů 
Hlavní využití: Plochy výroby energie z obnovitelných zdrojů zahrnují převážně pozemky staveb nebo 
areály elektráren solárních, vodních, větrných, geotermálních, apod. Součástí plochy mohou být místní 
technická a dopravní infrastruktura, malé vodní plochy a toky. 
Přípustné využití: Plochy výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna zahrnují zpravidla pozemky 
staveb a zařízení pro fotovoltaickou elektrárnu např.: fotovoltaické panely a s nimi provozně související 
zařízení technického vybavení např.: trafostanic, energetických vedení, apod. Dále pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 

 
TW | plochy technické infrastruktury 
Hlavní využití: Samostatně vyčleněné plochy areálů zařízení na vodovodech a kanalizacích, areálů 
zařízení na energetických sítích, areálů telekomunikačních zařízení (spoje a telekomunikační zařízení), 
areálů technické infrastruktury, zahrnující plochy na ukládání, likvidaci a recyklaci odpadu a pro jiné typy 
ploch technické infrastruktury, které nelze zařadit do předchozích typů. Součástí ploch mohou být dále 
nezbytné pozemky dopravní infrastruktury, zeleně a malých vodních ploch a toků pro uspokojování 
potřeb území, vymezeného danou funkcí. 
Přípustné využití: Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozně 
související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních 
vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení 
veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a 
produktovody, pozemky ploch tříděného odpadu. Součástí těchto ploch jsou pozemky související 
dopravní infrastruktury. 
Nepřípustné využití: Jsou veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží sousedních pozemků mimo 
dané funkční využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací 
stanice pohonných hmot s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele. V pásmu negativního vlivu na 
okolní prostředí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a 
dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a 
rekreačním účelům atd.). 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 
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HS | smíšené výrobní - výroby a služeb 
Hlavní využití: Plochy smíšené výroby a služeb zahrnují převážně stavby a zařízení lehké nebo drobné 
výroby a zařízení pro služby výrobní i nevýrobní. Součástí plochy mohou být lokální veřejná prostranství, 
místní technická a dopravní infrastruktura, zeleň ochranná a izolační, malé vodní plochy a toky. 
Přípustné využití: Plochy výroby a služeb zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a 
služby, pozemky zemědělských staveb - agrofarmy, zemědělské statky, pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury. Přípustné jsou činnosti spojené s podnikáním, pokud negativně neovlivňují své 
okolí, zejména pro zemědělskou, chovatelskou či pěstitelskou výrobou a komunální provozovny, zařízení 
pro obchod a administrativu, plochy veřejné zeleně, ochranná zeleň, plochy tříděného odpadu, apod. 
Podmíněně přípustné využití: bydlení majitele nebo správce s možností ubytování hostů, ale vždy jen 
jako doprovodná služba k primární funkci zemědělské výroby nebo služeb.   
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: 
Počet staveb na stávající ploše: stávající s možností změny staveb a dostaveb objektů v prolukách 
Počet staveb na navržené ploše: limitován velikostí jednotlivých parcel 
Zastavěnost budovami: stávající nebo maximálně 55% 
Zastavěnost celková: stávající nebo maximálně 75% 
Výška staveb: stávající nebo max.1 nadzemní podlaží 

 
WT | vodní plochy a toky 
Hlavní využití: Do ploch vodních a vodohospodářských se zahrnují zejména pozemky vodních ploch, 
koryt vodních toků a pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. Vymezením ploch 
vodních a vodohospodářských se zajišťují územní podmínky zejména pro nakládání s vodami, pro 
ochranu před suchem nebo před škodlivými účinky vod, pro žádoucí regulaci vodního režimu území či 
pro plnění dalších funkcí území, které stanovují právní předpisy na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. 
Přípustné využití: Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků, 
jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití (např.: chovné rybníky, rekreační nádrže) a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Na těchto pozemcích je možno zřizovat 
přemostění a lávky, stavidla a hráze, krmná zařízení pro chovné rybníky, pro rekreační vodní plochy a jiná 
sportovní zařízení. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 

 
WX | vodní a vodohospodářské jiné - mokřiny 
Hlavní využití: Jiné typy ploch vodních a vodohospodářských, které nelze zařadit do předchozího typu a 
je třeba pro ně stanovit zvláštní podmínky, zde se jedná o mokřiny a mokřady. 
Přípustné využití: Plochy mokřin a mokřadů. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 
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AP | pole 
Hlavní využití: Produkční plochy zemědělského půdního fondu užívané převážně jako orná půda, 
případně ostatní zemědělsky obhospodařované plochy. Součástí plochy mohou být účelové 
komunikace, izolační a doprovodná zeleň, drobné vodní plochy a toky, opatření snižující erozní ohrožení, 
protipovodňová opatření, a plochy nezbytné technické infrastruktury. 
Přípustné využití: Plochy zemědělské pole zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, zde 
primárně oraná pole, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. Přípustné je měnit kulturu na trvale travní porosty, sady, umisťovat 
stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou 
lehkých přístřešků, včelíny, silážní jámy atd.), přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25% prvotně 
zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb, zřizování vodních nádrží, plochy a stavby 
protipovodňových a protierozních opatření včetně suchých poldrů, revitalizační opatření pro zvýšení 
ekologické stability a retenční schopnosti krajiny, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. 
Podmíněné přípustné využití: Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky 
splnění zákonných podmínek a souhlasů příslušných orgánů. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 

 
AL | louky a pastviny 
Hlavní využití: Produkční plochy zemědělského půdního fondu užívané převážně jako louky a pastviny, 
případně ostatní zemědělsky obhospodařované plochy, které mohou zahrnovat účelové komunikace, 
izolační a doprovodnou zeleň a drobné vodní plochy a toky a dále nezbytnou technickou infrastrukturu. 
Přípustné využití: Plochy zemědělské pole zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, zde 
primárně louky a pastviny, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné je umisťovat stavby pro zabezpečení 
zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, včelíny, 
silážní jámy atd.), přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25% prvotně zkolaudované plochy) 
stávajících trvalých staveb, zřizování vodních nádrží, plochy a stavby protipovodňových a protierozních 
opatření včetně suchých poldrů, revitalizační opatření pro zvýšení ekologické stability a retenční 
schopnosti krajiny, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. 
Podmíněné přípustné využití: Měnit kulturu na pole, sady, realizace komunitního kompostování, polních 
hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek a souhlasů příslušných orgánů. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 

 
ZS | zeleň sídelní 
Hlavní využití: Plochy zeleně v sídle, které se vymezují jako samostatná plocha, pokud je potřeba 
stabilizovat důležitou úlohu zeleně v zastavěném území a není možné či účelné použít jinou kategorii 
plochy zeleně. Na ploše zeleně nesmí její další přípustné využití výrazněji snížit její hlavní způsob využití, 
zhoršit podmínky pro existenci vegetace nebo omezit koncepční přístup k řešení zeleně na dané ploše. 
Přípustné využití: Plochy sídelní zeleně, zahrady , parky, veřejná prostranství s převahou zeleně.  
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Podmíněné přípustné využití: Stávající objekty lze přestavovat, modernizovat a rekonstruovat s 
možností půdorysného rozšíření max. o 25% současně zastavěné plochy (dle kolaudačního rozhodnutí 
bez zpevněných ploch a teras). 
Nepřípustné využití: Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména veškeré činnosti narušující 
venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, 
nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 
Prostorová regulace:  
Zastavěnost budovami: stávající s možností změny staveb max. o 25% současně zastavěné plochy 
Výška staveb: stávající nebo maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví 

 
ZZ | zeleň zahrady a sady 
Hlavní využití: Plochy zeleně, které svým charakterem či funkcí odpovídají sadům nebo zahradám. V 
územním plánu se vymezují jako samostatná plocha zeleně, pokud je žádoucí tyto funkce v území 
stabilizovat či rozvíjet. Plochy příznivě ovlivňují vodní režim v zastavěném území a jeho mikroklimatické 
podmínky. Z těchto důvodů mohou být zařazeny do systému sídelní zeleně. Na ploše zeleně nesmí její 
další přípustné využití výrazněji snížit její hlavní způsob využití nebo zhoršit podmínky pro existenci 
vegetace. 
Přípustné využití: Plochy samostatně vymezených zahrad a sadů většího rozsahu. Umístění staveb 
v případě zahrad musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch, přípustné jsou stavby 
typické pro soukromé zahrady (udírna, venkovní kuchyně, krb, pergola, přístřešek, zpevněná plocha z 
kamenů, povalů nebo zatravňovacích dlaždic apod.). Umístění staveb v případě sadů rovněž musí být v 
souladu s charakterem využívání okolních ploch, přípustné jsou stavby typické pro ovocné sady 
(dřevěný přístřešek na dočasné uskladnění ovoce, sklad nářadí a vybavení pro ovocnářství apod.) 
Podmíněné přípustné využití: Stávající objekty lze přestavovat, modernizovat a rekonstruovat s 
možností půdorysného rozšíření max. o 25% současně zastavěné plochy (dle kolaudačního rozhodnutí 
bez zpevněných ploch a teras). 
Nepřípustné využití: Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména veškeré činnosti narušující 
venkovské prostředí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, 
nákupní zařízení, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace. 
Prostorová regulace:  
Zastavěnost budovami: stávající s možností změny staveb nebo maximálně +25% 
Zastavěnost celková: stávající nebo maximálně +25% současně zastavěné plochy budov 
Velikost stavebních parcel: stávající nebo min. 400 m2 
Výška staveb: stávající nebo maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví 

 
LE | lesní 
Hlavní využití: Plochy lesní se vymezují pro zajištění územních podmínek potřebných pro plnění 
produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa v řešeném území. Součástí plochy mohou být pozemky 
staveb a zařízení lesního hospodářství; pozemky související dopravní a technické infrastruktury; drobné 
vodní plochy a toky. 
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Přípustné využití: Plochy lesní zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení 
lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné jsou činnosti 
a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatření pro udržení 
vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření 
přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 

 
MN | smíšené nezastavěného území 
Hlavní využití: V prostorech, kde není možné, nebo účelné stanovit jeden převažující způsob využití 
území se vymezují plochy smíšené nezastavěného území. Plochy mohou zahrnovat pozemky určené k 
plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, 
případně pozemky s přirozenými nebo přírodě blízkými ekosystémy. Konkrétní specifikaci nekonfliktního 
vícefunkčního využití plochy se stanovuje kombinací indexů a popisem v rámci příslušného regulativu. 
Při stanovení kombinace využití plochy je třeba uvážit případnou vzájemnou neslučitelnost jednotlivých 
činností a tomu přizpůsobit členění a vymezení ploch. 
Přípustné využití: Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění 
funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky biokoridorů, případně pozemky vodních 
ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené 
nezastavěného území lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné je umisťovat stavby pro zabezpečení 
zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, včelíny, 
silážní jámy atd.), přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25% prvotně zkolaudované plochy) 
stávajících trvalých staveb, zřizování menších vodních nádrží. 
Podmíněné přípustné využití: Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky 
splnění zákonných podmínek. Zalesňování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a 
zalesněním dojde k ucelení lesních ploch s ohledem na třídu ochrany zemědělského půdního fondu a 
nebude se jednat o zemědělskou půdu s I. a II. třídou ochrany ZPF. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 

 
NP | přírodní 
Hlavní využití: Plochy přírodní se vymezují pro zajištění územních podmínek potřebných pro existenci a 
vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev v řešeném území. Do ploch přírodních se zejména 
zahrnují plochy požívající zvláštní ochranu ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Do přírodní 
plochy lze však také zahrnout kvalitní přírodě blízká společenstva, která dosud nepožívají zákonnou 
ochranu, ale je žádoucí, aby v řešeném území funkce plochy přírodní plnila. Součástí plochy mohou být 
účelové komunikace, drobné vodní plochy a toky a nezbytná liniová vedení technické infrastruktury. 
Přípustné využití: Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, 
pozemky evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter a 
výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Přípustné je zřizovat liniová vedení 
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technické infrastruktury, plochy a stavby protipovodňových opatření, zřizování účelových staveb včelínů 
a seníků a přístřešků pro chovaná zvířata a zvěř formou lehkých přístřešků, revitalizační opatření pro 
zvýšení ekologické stability a retenční schopnosti krajiny. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 

 
GD | těžba nerostů - dobývání 
Hlavní využití: Plochy těžby nerostů, kde je vyloučeno umísťování staveb a technologických zařízení pro 
těžbu. Součástí plochy mohou být účelové komunikace, zeleň, drobné vodní plochy a toky a nezbytná 
související dopravní a technická infrastruktura. 
Přípustné využití: Plochy těžby nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, 
pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště, 
dále pozemky rekultivací a pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu. Do plochy těžby 
nerostů lze zahrnout i pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: nestanovuje se. 

 
GX | těžba nerostů jiná 
Hlavní využití: Jiné typy ploch těžby nerostů, které nelze zařadit do předchozích typů a je třeba pro ně 
stanovit zvláštní podmínky – zde pouze rašeliniště. 
Přípustné využití: Plochy těžbu rašeliny zahrnují zejména pozemky rašelinišť (blat nebo slatí), které je 
možno těžit, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Po vytěžení rašeliny bude území 
zrekultivováno vytvořením podmínek pro jejich revitalizaci. Tj. podobných podmínek, jaké byly při vzniku 
konkrétního rašeliniště. 
Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití území je nepřípustné. 
Prostorová regulace: Nestanovuje se. 

 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 

(16) Změna č. 3 nemění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření s možností vyvlastnění, vypouští 
pouze lokální biokoridor LBK1 na severovýchodním okraji správního území z výčtu veřejně prospěšných 
ploch s možností vyvlastnění.   
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H.  VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S 
UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH 
ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH 
ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

(17) Změna č. 3 ruší vymezení ploch s možností uplatnění předkupního práva. 

I. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ STANOVENÍ 
KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 52 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

(18) Kompenzační opatření nejsou změnou č. 3 navrhována. 

J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

(19) Návrh změny č. 3 územního plánu Světlík nevymezuje územní rezervy. 

K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

(20) Není stanoveno. 

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V 
ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII 
DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

(21) Změna č. 3 ruší podmínky pořízení územních studií včetně textu a nahrazuje stávající takto: 

Kód Lokalita  Účel Termín na pořízení 
US-01 BV-15 Podklad pro rozhodování v území 4 roky 

M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V 
ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO 
PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O 
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REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU 
Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

(22) Není stanoveno. 

N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
(23) Není stanoveno. 

O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, 
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

(24) Nestanovuje se. 

P. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

(25) Počet listů textové části územního plánu (A4): 

- počet listů textové části územního plánu: 22 stran, 
- počet listů textové části odůvodnění: 40 stran, 
- počtu litů přílohy odůvodnění – úplné znění územního plánu po vydání změny č. 3: 25 stran. 

(26) Grafická část dokumentace obsahuje: 

- výkres základního členění území 1 : 5 000, 
- hlavní výkres 1 : 5 000, 
- výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1 : 5 000, 
- koordinační výkres v měřítku 1: 5 000, 
- výkres širších vztahů v měřítku 1: 25 000, 
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1: 5 000. 
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