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I.A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO A ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území bylo vymezeno podle § 58 zákona č.183/2006 Sb. k datu 15.6.20111.6.2020. Je
zobrazeno v grafické části územního plánu, především ve výkrese základního členění č. I.01.
Územní plán řeší celé katastrální území Kašnice. Vymezení řešeného území je znázorněno v grafické
části územního plánu, ve výkrese Základního členění č. I.01.
Zastavitelné území bylo vymezeno s ohledem na ustanovení zák. č. 13/1997, o pozemních
komunikacích, v platném znění. Jedná se o návrh rozšíření zastavěného území o zastavitelné plochy
a plochy komunikací sloužících k jejich obsluze.
Vymezení zastavitelného území je znázorněno v grafické části územního plánu, ve výkrese
základního členění č. I.01.

I.B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY
JEHO HODNOT
I.B.1. Koncepce rozvoje území
Cílem územního plánu je vytvoření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel obce. Funkční změny obsažené v ÚP Kašnice navazují na
urbanistickou koncepci založenou předchozím územním plánem a dále tuto koncepci rozvíjejí.
Koncepce územního plánu:
·

Vytváří podmínky pro vyvážený územní rozvoj ploch bydlení a ploch poskytujících pracovní
příležitosti (výroba).

·

Řeší poměrně nízký koeficient ekologické stability návrhem ÚSES, protierozních úprav a
návrhem ploch zeleně krajinné.

·

Řeší koncepci nakládání s odpadními a dešťovými vodami.

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví.
V územním plánu je dle potřeby vymezen dostatek nových ploch pro bydlení v rodinných domech,
ploch občanské vybavenosti, ploch veřejné zeleně a ploch výroby. Veškeré další funkční plochy jsou
v řešeném území stabilizovány.

I.B.2. Ochrana hodnot v území
Územní plán vymezuje následující opatření směřující k ochraně hodnot v území:
·

ÚP doplňuje stávající systém ekologické stability území a doplňuje ho o nová biocentra a
biokoridory.

·

ÚP vymezuje plochy pro založení a řešení protierozních opatření, která zamezí splachům
půdy.

·

ÚP vymezuje prostorové regulativy zastavitelných ploch, které zajistí ochranu obrazu obce a
krajinného rázu.

I.C. URBANISTICKÁ KONCEPCEURBANISTICKÁ KONCEPCE,
VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍLDENÍ ZELENĚ
(včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně)
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Vymezení zastavitelných ploch s rozdílným využitím je řešeno s ohledem na specifické podmínky a
charakter území, se zřetelem k vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, zejména z důvodů
omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.

I.C.1. Základní zónování obce
V územním plánu jde o vymezení ploch s rozdílným funkčním využitím a rozlišnými požadavky na
kvalitu životního prostředí. Cílem bylo omezení prolínání funkcí, které by se mohly navzájem
negativně ovlivňovat.
Území obce má poměrně zřetelně vyhraněny základní zóny. Obytná zóna, tedy obytná zástavba se
rozprostírá především podél komunikace II/380 od západu na východ. Dále je obec tvořena asi 200 m
východně od obce dvěma parcelami se samostatně stojícími domy a západně od obce zástavbou
navazující na k.ú. Klobouky u Brna. Návrh územního plánu plochy zástavby rodinných domů
akceptuje a dále tuto koncepci rozvíjí. ÚP Kašnice podporuje segregaci bydlení od obtěžujících funkcí
a umisťuje rozvojové lokality pro bydlení v návaznosti na stávající plochy bydlení v rodinných domech.
V jádru obce se nachází místní hřbitov s přiléhající budovou radnice, místní obchod s navazujícím
sportovním areálem, který územní plán dále rozvijí.
V zástavbě rodinných domů východním směrem lze nalézt plochu smíšenou obytnou (Vinařství
Valihrach s.r.o.).
Stávající plochy výroby zemědělské a plochy technické infrastruktury (ČOV) jsou v řešeném území
stabilizovány. Plochy výroby drobné jsou převzaty z ÚPO Kašnice a jejich stav v řešeném území je
stabilizovaný.

I.C.2. Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně
K naplnění cílů územního plánu bylo řešené území rozděleno na plochy s rozdílnými nároky na
prostředí. Návrh je zobrazen v grafické části územního plánu, především v hlavním výkrese a tvoří
závaznou část územního plánu. ÚP navrhuje plochy pro bydlení, plochu občanské vybavenosti pro
tělovýchovu a sport, plochy veřejné (parkové) zeleně a dále přebírá dle platné ÚPO obce plochu
výroby drobné.
Podmínky využití jednotlivých ploch jsou uvedeny v části I.F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ
PLOCH.

I.C.3. Plochy bydlení
Potřeby bydlení budou uspokojovány v rodinných domech venkovského typu, zájem o výstavbu
malých rodinných zemědělských farem s obytnou částí ani bytových domů se neočekává. Vedle toho
výstavba bytových domů není v obci vhodná ani z architektonických důvodů.
Plochy bydlení jsou vymezeny jako plochy bydlení v rodinných domech.
Stanovení podmínek pro realizaci navrhovaných funkcí v zastavitelných plochách:
Označení
BR Z01
BR Z02

BR Z03

Funkční využití
Omezení v řešené ploše
Plochy bydlení v rodinných domech

Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití
plochy
Etapa realizace nebyla stanovena.

Plochy bydlení v rodinných domech

Etapa realizace nebyla stanovena.
V navazujícím řízení budou respektovány tyto podmínky:
- Objekty budou situovány mimo el. vedení VN a jeho
ochranné pásmo .
- Situování obytných objektů v blízkosti silnice II. třídy je
podmíněno prokázáním dodržení maximální přípustné
hladiny hluku v navazujícím řízení. Celková hluková
zátěž nesmí překročit stanovené hygienické limity
hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné
venkovní prostory staveb.
- V případě požadavku na výstavbu v blízkosti silnice je
nutný souhlas dotčeného orgánu s umístěním stavby v
silničním ochranném pásmu.
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BR Z04

Plochy bydlení v rodinných domech

BR Z05

Plochy bydlení v rodinných domech

BR Z06

Plochy bydlení v rodinných domech

Označení

Etapa realizace nebyla stanovena.
V navazujícím řízení budou respektovány tyto podmínky:
- Situování obytných objektů v blízkosti silnice II. třídy je
podmíněno prokázáním dodržení maximální přípustné
hladiny hluku v navazujícím řízení. Celková hluková
zátěž nesmí překročit stanovené hygienické limity
hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné
venkovní prostory staveb.
- V případě požadavku na výstavbu v blízkosti silnice je
nutný souhlas dotčeného orgánu s umístěním stavby v
silničním ochranném pásmu.
Etapa realizace nebyla stanovena.
V navazujícím řízení budou respektovány tyto podmínky:
- Objekty budou situovány mimo el. vedení VN a jeho
ochranné pásmo .
Etapa realizace nebyla stanovena.
V navazujícím řízení budou respektovány tyto podmínky:
- Objekty budou situovány mimo bezpečnostní pásmo
VTL plynovodu.
- Situování obytných objektů v blízkosti silnice II. třídy je
podmíněno prokázáním dodržení maximální přípustné
hladiny hluku v navazujícím řízení. Celková hluková
zátěž nesmí překročit stanovené hygienické limity
hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné
venkovní prostory staveb.
- V případě požadavku na výstavbu v blízkosti silnice III.
třídy je nutný souhlas dotčeného orgánu s umístěním
stavby v silničním ochranném pásmu.

Způsob využití

Výměra v ha

BR Z01

Plochy bydlení v rodinných domech

0,19

BR Z02

Plochy bydlení v rodinných domech

0,33

BR Z03

Plochy bydlení v rodinných domech

0,73

BR Z04

Plochy bydlení v rodinných domech

0,20

BR Z05

Plochy bydlení v rodinných domech

0,99

BR Z06

Plochy bydlení v rodinných domech

1,61

BR Z11

Plochy bydlení v rodinných domech

0,17

BR Z12

Plochy bydlení v rodinných domech

0,17

I.C.4. Plochy občanského vybavení
Výstavba objektů občanské vybavenosti je umožněna na plochách smíšených obytných (SO). ÚP
nově vymezuje na pozemku s parcelním číslem 49 plochu občanské vybavenosti pro tělovýchovu a
sport. Jedná se o rozšíření stávajícího sportovního areálu, který k pozemku přiléhá.
Stanovení podmínek pro realizaci navrhovaných funkcí v plochách přestavby:
Označení
OT P09

Funkční využití
Omezení v řešené ploše

Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy

Plochy pro tělovýchovu a sport

Etapa realizace nebyla stanovena.

Označení
OT P09

Způsob využití
Plochy pro tělovýchovu a sport

Výměra v ha
0,30
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I.C.5. Plochy výroby a skladování
Stávající zemědělské provozy jsou umístěny západně od obce a jsou stabilizovány. Nové
velkovýrobní zemědělské areály nejsou navrhovány.
ÚP dle platného ÚPO Kašnice přebírá vymezuje plochu výroby drobné lokalizovanou v jihovýchodní
části k.ú. při křižovatce komunikací II/4189 a II/380. Další nové plochy výroby drobné nejsou
vymezeny.
Stanovení podmínek pro realizaci navrhovaných funkcí v zastavitelných plochách:
Označení

VD Z10

Funkční využití
Omezení v řešené ploše

Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy

Plochy výroby drobné

Etapa realizace nebyla stanovena.
V navazujícím řízení budou zohledněny tyto podmínky:
Ochranná pásma ropovodu a produktovodu.(300m)
Ochranné i bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
Elektrické vedení VN a jeho ochranné pásmo
V případě požadavku na výstavbu v blízkosti silnice II.
nebo III. třídy je nutný souhlas dotčeného orgánu s
umístěním stavby v silničním ochranném pásmu.
Bude respektována poloha stávajících vodovodů a
kanalizace.

Označení
VD Z10

Způsob využití

Výměra v ha

Plochy výroby drobné

0,53

I.C.6. Plochy vnitrosídelní zeleně
Územní plán sleduje propojení vnitrosídelní a krajinné zeleně. K tomu budou sloužit především
navržené interakční prvky a nezastavěné koridory krajinné a sídelní zeleně podél vodních toků.
Zeleň veřejná a parková (UZ Z07), je navržena z důvodů krajinotvorných, ochranných a hygienických.
Jedná se o plochu izolační zeleně pro navržené plochy bydlení v rodinných domech (BR Z06).
Označení
ZO Z07

Způsob využití

Výměra v ha

Plochy veřejné (parkové) zeleně

0,11

I.D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURYKONCEPCE
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO
VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
(včetně podmínek pro její umísťování)

I.D.1. Doprava
Silnice
Přehled a kategorizace silnic procházejících řešeným územím a požadavky na úpravy silnic mimo
zastavěné a zastavitelné území dle ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“:
Číslo silnice

Název silnice

Návrh kategorie dle
ČSN 736101

II/380

Brno – Moutnice – Krumvíř – Hodonín

S11,5/80

III/4189

Klobouky-Kašnice

S6,5/60 (50)

III/4188

Kašnice - Krumvíř

S6,5/60 (50)
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Všechny výše uvedené komunikace jsou v průchodu k.ú. Kašnice polohově i výškově stabilizovány.
Jejich úpravy v zastavěném a zastavitelném území budou prováděny v dnešních trasách dle zásad
ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Veškerá nová připojení na sil. síť musí respektovat
ustanovení ČSN 736102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“.

Silnice, místní komunikace, účelové komunikace
Dopravní osu místních komunikacíobce tvoří stávající silnice II/380. Tato silnice zajišťují v průchodu
obcí přímou dopravní obsluhu okolních objektů. Dle ČSN 73 6110 je Silnice II. třídy v průchodu obcí je
zařazena do funkční skupiny B, tj. sběrná komunikace s přidruženými zastavovacími pruhy. Ostatní
komunikace v obci i navrhované místní komunikace jsou dle ČSN 73 6110 zařazeny do komunikací
funkční skupiny C (tj. obslužné komunikace, s funkcí obslužnou).
ÚP navrhuje v návaznosti na nově vymezené plochy bydlení v rodinných domech (BR Z05) plochy pro
místní komunikace. Dále územní plán Kašnice rozšiřuje plochu silniční dopravy při ploše nově
navrhované výstavby (BR Z06) a současně rozšiřuje plochu veřejných prostranství při plochách nově
navrhované výstavby (BR Z01, BR Z02).
Při řešení připojení jednotlivých lokalit na silnice nutno postupovat dle vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Obsluha zemědělských a lesních pozemků je zajištěna stabilizovanými účelovými komunikacemi.
Územní plán navrhuje účelovou komunikaci, jež je vedena souběžně s korytem Kašnického potoka.

Doprava v klidu (odstavná stání)
Všechny nové obytné objekty, objekty občanské vybavenosti i výrobní a živnostenské provozovny
musí mít řešeno parkování a odstavování vozidel na vlastním pozemku dle ČSN 73 6056 a dle zásad
čsn 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Pro řešené území se přitom stanovuje stupeň
motorizace 1:2,5.

Železniční doprava, hluk ze železniční dopravy
Řešeným územím prochází železniční trať lokálního významu Čejč - Ždánice. Těleso tratě je
stabilizováno.

Cyklistická a pěší doprava
Řešeným územím prochází Velkopavlovická vinařská stezka a Moravská vinná stezka. Dále územní
plán respektuje vypracovanou studii Turistické trasy Mikroregionu Hustopečsko. Cyklotrasy KA1, KA2,
KA 3 jsou zapracovány do územního plánu. Výše uvedené stezky a cyklotrasy jsou stabilizovány.
Nové cykloturistické trasy jsou přípustné na všech místních a účelových komunikacích a na silnicích
III. třídy.
Pěší doprava je vedena po chodnících podél komunikací na plochách veřejných prostranství – UP a je
stabilizována. Územní plán navrhuje dobudování chodníků pro pěší podél frekventované komunikace
II/380 směrem k navrhované výstavbě rodinných domů (BR Z03 a BR Z06). Územní plán současně
navrhuje turistickou trasu podél Kašnického potoka.

I.D.2. Technická infrastruktura
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Obec Kašnice je zásobována vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je připojen na skupinový
vodovod Podluží. Koncepce zásobování vodou se nemění.
Zastavitelné plochy vymezené územním plánem Kašnice budou napojeny na vodovodní síť pro
veřejnou potřebu. Napojení jednotlivých zastavitelných ploch na vodovod vyplývá z hlavního výkresu
územního plánu, který obsahuje stávající vodovody i navrhované vodovodní řady.
Navrhované vodovodní řady budou vedeny pokud možno po veřejných pozemcích v zeleném pásmu
příp. pod chodníkem a podle možností zaokruhovány.
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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Kanalizace je z velké části vedena jako jednotná. Touto kanalizací jsou odpadní vody svedeny, po
odlehčení v odlehčovací komoře, do společné městské čistírny odpadních vod Kašnice-Klobouky u
Brna. Jedná se o stabilizovaný stav a kapacita ČOV 4000 EO, vyhovuje.
Územní plán řeší odkanalizování nových zastavitelných ploch. Napojení jednotlivých zastavitelných
ploch na kanalizaci vyplývá z hlavního výkresu územního plánu, který obsahuje stávající i
navrhovanou kanalizaci v řešeném území.
Dešťové vody budou přednostně řešeny vsakováním na vlastním pozemku, přebytek bude odváděn
stávající jednotnou kanalizací.
V územním plánu je vymezen tento koridor technické infrastruktury pro kanalizaci:
Označení
koridoru

T4

Podmínky pro umístění
technické infrastruktury

Název

Kanalizace

Koridor je vymezen v šířce 15 m.
V koridoru budou umístěny
všechny stavby a zařízení
nezbytné pro vybudování
kanalizace.

Podmínky pro využití koridoru
Pro části ploch s rozdílným využitím
zasahující do vymezeného koridoru je
přípustné pouze takové využití, které
neztíží realizaci staveb a zařízení, pro
které je koridor vymezen.

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Řešené území je zásobováno elektrickou energií vedením venkovním VN o napěťové hladině 22 kV a
vedením VN kabelovým. Veškerá vedení jsou územně stabilizována a výstavba nových vedení VVN
nebo VN širšího významu se neplánuje.
Obec je obsluhována 1 trafostanicí. Územní plán neumísťuje nové distribuční trafostanice, připouští se
ale umístění trafostanice ve východní části zastavitelné plochy Z05.
Nová rozvodná energetická vedení NN jsou uvažována v kabelovém zemním provedení, v souladu s §
24 odst. (1) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, podle kterého se
rozvodné energetické a telekomunikační vedení v zastavěných částech obcí umísťují pod zem.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Katastrálním územím Kašníce prochází VTL plynovod s ochranným pásmem 4m a bezpečnostním
pásmem 20m. Plynovod je stabilizován. Obec Kašnice je celoplošně plynofikována. STL i NTL
rozvody jsou po technické stránce i kapacitně vyhovující.
Tato koncepce je územním plánem respektována a obdobným způsobem se navrhuje zásobovat i
rozvojové plochy určené pro bydlení.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Koncepce zásobování teplem založená na lokálních zdrojích se nemění.
Geotermální vrty jsou přípustné pouze podmínečně, za podmínky prokázání, že neohrozí zdroje
přírodních léčivých vod v k.ú. Klobouky u Brna.

PŘENOS INFORMACÍ, ROPOVODY A PRODUKTOVODY
Beze změn.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Systém nakládání s komunálním, ale i stavebním odpadem je na území obce stabilizovaný.
Sběr komunálního odpadu je zajištěn pomocí umístěných na stálých stanovištích. Odvoz komunálního
odpadu provádí na základě smlouvy pověřená firma.
Vytříděné nebezpečné odpady a velkoobjemové odpady jsou dle potřeby na základě smluvní dohody
shromažďovány a odváženy mobilními prostředky na skládku v Kloboukách u Brna. Vlastní likvidace
(neškodlivé uložení nebo druhotné využití) se předpokládá mimo území řešené územním plánem.
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I.E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINYKONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ
KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI,
REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A
PODOBNĚ
I.E.1. Plochy nezastavěné a nezastavitelné
Nezastavěné a nezastavitelné plochy jsou členěny na plochy:
·

Zemědělské
o

Ornou půdu (ZO)

o

Zahrady a sady v nezastavěném území (ZZ)
§

o
·

Trvalé travní porosty (ZT)

Vinice (ZV)

Ostatní nezastavěné plochy
o

plochy přírodní (NP)

o

plochy smíšené nezastavěného území (NS)

o

plochy zeleně krajinné (NK)

o

plochy vodní a vodohospodářské (NV)

I.E.2. Krajinný ráz
Základní koncepce uspořádání krajiny se ÚP Kašnice nemění. Všechny zastavitelné plochy navazují
na již zastavěné území, nová sídla či samoty nejsou navrhovány. Územní plán proto nemá významný
vliv na krajinný ráz.

I.E.3. Územní systém ekologické stability
Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu tvorby
ucelených větví ÚSES, sestávajících z logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných
a funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů, se zastoupením výhradně místní (lokální) úrovně
ÚSES. Vymezeny jsou následující skladebné části ÚSES:
·

lokální biocentra LBC 1 a LBC 2 (obě zasahují na území obce jen částí své celkové plochy);

·

lokální biokoridory LBK 1 a LBK 2 (oba zasahují na území města jen částí své celkové
plochy).

Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou
mírou podrobnosti řešení územního plánu a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem
využití území. S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům, na skutečný stav využití území a dále na
zájmy ochrany přírody a krajiny, vodního a lesního hospodářství a zemědělství je tudíž možné
provádět určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní
pozemkové úpravy), a to při splnění podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potenciální
funkčnosti ÚSES.
Přípustnost upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba vždy posuzovat ve spolupráci s příslušným
orgánem ochrany přírody.
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Přehled vymezených skladebných částí ÚSES
Označení

Funkční typ + biogeografický význam

Cílová společenstva

LBC 1

Lokální biocentrum

Mokřadní + vodní

LBC 2

Lokální biocentrum

Mokřadní + vodní

LBK 1

Lokální biokoridor

Mokřadní + vodní

LBK 2

Lokální biokoridor

Mokřadní + vodní

Vysvětlivky k cílovým společenstvům:
·

Mokřadními společenstvy jsou myšleny různé typy společenstev na podmáčených stanovištích
(včetně lesních společenstev a extenzivně využívaných trvalých travních porostů).

·

Vodními společenstvy jsou myšlena společenstva tekoucích i stojatých vod.

Podmínky pro využití ploch ÚSES:
Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí
ÚSES (biocenter a biokoridorů) platí místo podmínek využití stanovených pro příslušné typy ploch
s rozdílným způsobem využití následující podmínky:
·

Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES.

·

Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu
plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud
nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability
území.

·

Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES.

·

Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. Z jiných typů staveb lze do vymezených
ploch ÚSES umisťovat podmíněně:
o

stavby pro vodní hospodářství (včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany),
pokud jde o stavby ve veřejném zájmu, za předpokladu minimalizace jejich
negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

o

stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury
umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

o

stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury
umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.

Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vždy
ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.

I.E.4. Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny: územní plán respektuje a stabilizuje stávající místní a účelové komunikace
v krajině.
Nová účelová komunikace a turistická stezka v krajině je dle potřeby navržena souběžně s korytem
Kašnického potoka.

I.E.5. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi
Vodní eroze
V územním plánu byla vymezena plocha v severovýchodní části k.ú. Kašnice určená k upřesnění
protierozních opatření v pozemkových úpravách.
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Doporučená protierozní opatření:
V erozně ohrožených územích vymezených v územním plánu budou jako protierozní opatření sloužit i
navrhované plochy zeleně smíšené NS a plochy přírodní NP, tedy nově navržená biocentra a plochy
pro biokoridory.

Větrná eroze
Doporučená protierozní opatření:
·

v erozně ohrožených územích vymezených v územním plánu budou protierozní opatření
řešena v pozemkových úpravách. Vzájemná vzdálenost větrolamů by měla být optimálně 500
m, maximálně 1000 m. Při větší vzdálenosti je již protierozní vliv prakticky zanedbatelný.

·

jako protierozní opatření budou sloužit navrhované biokoridory a biocentra místního ÚSES

·

na silně postižených zemědělsky využívaných pozemcích se doporučuje pěstovat ochranné
plodiny a smíšené kultury, které kromě úrody mají funkci i ve zpevňování půdy.

I.E.6. Podmínky pro rekreační využívání krajiny
Realizací turistické stezky podél Kašnického potoka, budou zlepšeny podmínky pro každodenní
rekreaci.

I.E.7. Vymezení ploch pro dobývání nerostů
Žádné plochy nebyly vymezeny.

I.F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 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)
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků
v plochách).
K naplnění cílů územního plánu bylo řešené území rozděleno na plochy s rozdílnými nároky na
prostředí. Územní plán dále stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:
·

Hlavní využití: jedná se o hlavní funkci, pro kterou je daná plocha určena. Hlavní využití je
důležité pro navazující rozhodování v případech, kdy nebude záměr obsažen ve výčtu
přípustného ani nepřípustného využití a přípustnost záměru bude posuzována na základě
správního uvážení.

·

Přípustné využití: jedná se o výčet využití, které jsou v dané ploše přípustné.
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·

Nepřípustné využití: výčet funkcí, které nejsou v dané ploše přípustné.

·

Podmínečně přípustné využití: výčet funkcí, které jsou v dané ploše přípustné pouze při
splnění určených podmínek. Například u území, které je zasaženo hlukem, bude přípustnost
bydlení vázána na prokázání dodržení maximální přípustné hladiny hluku v navazujícím
řízení.

·

Podmínky prostorového uspořádání: u vybraných zastavitelných ploch stanovuje územní plán
podmínky prostorového uspořádání sloužící k ochraně krajinného rázu, k ochraně obrazu
sídla a k ochraně kulturních a civilizačních hodnot území (§ 18 odst. 4 zák.č. 183/2006 Sb.
v platném znění), aby nedošlo k narušení urbanistických a architektonických hodnot stávající
zástavby a architektonické jednoty celku (například souvislé zástavby v ulici). Územní plán
proto v těchto případech stanovuje např. koeficient využití pozemku, maximální výšku staveb
anebo převažující způsob zastřešení.

I.F.1. Základní pojmy
1. Hygienické limity: jsou nepřekročitelné hygienické limity stanovené obecně platnými právními
předpisy (zákony, vyhláškami, normami) pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní
prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb (např. staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení). Tyto limity vyjadřují přípustnou míru obtěžování hlukem, zápachem,
prachem apod.
2. Občanské vybavení místního významu: jedná se o občanské vybavení, které
· slouží převážně obyvatelům přilehlého území (maloobchodní a stravovací služby,
zařízení péče o děti, předškolní zařízení, sportovní a relaxační zařízení). Přitom
plocha pozemku maloobchodních zařízení nesmí přesáhnout 1000 m 2,
· slouží obyvatelům širšího území, ale nemá negativní vliv na pohodu prostředí
(ubytovací penziony, stavby pro sociální služby, školská zařízení, zdravotnická
zařízení, stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, nevýrobní služby).
3. Občanské vybavení vyššího významu: jedná se o občanské vybavení, které má nadmístní
význam (např. hotely, motely, motoresty, maloobchodní zařízení o ploše pozemku nad 1000
m2, velkoobchodní zařízení, pozemky pro sportovní činnost o velikosti nad 1000 m2). Dále se
jedná o občanské vybavení náročné na dopravní obsluhu.
4. Nerušící výroba: drobné výrobní činnosti, především řemeslného charakteru, výrobní služby
a drobné chovatelské a pěstitelské činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího
území, tj. jejichž vliv na životní prostředí nepřesahuje na hranicích jejich pozemku hygienické
limity.
5. Vinné sklepy: jsou objekty pro malovýrobní zpracování a skladování vína, jejichž kapacita
nemůže negativně ovlivnit chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a
chráněný vnitřní prostor staveb (např. staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení).
Vinné sklepy mohou mít rekreační nástavbu.
6. Agroturistika: představuje víceúčelové využití rodinného domu se zemědělským
hospodářstvím, pro účely cestovního ruchu. Zahrnuje možnost výstavby penzionů, ubytoven,
skupin chat.
7. Malé věže a stožáry: jedná se o veškeré věže a stožáry o výšce do 15 m, například o
vyhlídkové věže, ale i vysílače mobilních operátorů, zesilovače televizního a rozhlasového
signálu, stožáry větrných elektráren, komíny.
8. Velké věže a stožáry: veškeré věže a stožáry o výšce nad 15 m, například vysílače
televizního a rozhlasového signálu, stožáry větrných elektráren, komíny.
9. Malé stavby odpadového hospodářství: stavby určené ke shromažďování a třídění
komunálních odpadů – sběrné odpadové dvory, o velikosti plochy do 2000 m2 včetně.
V těchto stavbách nelze provádět jinou činnost s odpady, např. jejich zpracování,
kompostování, mletí.
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10. Velké stavby odpadového hospodářství: odpadové dvory o zastavěné ploše nad 2000 m2,
skládky komunálních a průmyslových odpadů, kompostárny, recyklační linky zpracovávající
stavební odpad, spalovny odpadů apod.
11. Koeficient zastavění plochy (KZP) je poměr mezi součtem výměr zastavěných částí ploch
(nadzemní stavby, zpevněné plochy) k celkové výměře ploch. Vyjadřuje nejvýše přípustný
podíl zastavění plochy. Nezastavěný zbytek plochy bude využit pro výsadbu izolační, okrasné
a užitkové zeleně. Důvodem k regulaci intenzity zastavění plochy je ochrana krajinného rázu a
životního (pracovního) prostředí, tj. zajištění optimální hustoty zastavění v zemědělské krajině
a zajištění dostatečných volných ploch kolem výrobních staveb. Poznámka: do zastavěných
ploch se započítávají i všechny zpevněné plochy (komunikace, parkoviště, nádvoří), kromě
komunikací veřejných (místních komunikací).
12. Podlažím se v územním plánu rozumí část stavby, upravená k účelovému využití, vymezená
podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu.
13. Nadzemním podlažím se v územním plánu rozumí každé podlaží, které nelze pokládat za
podzemní. Podzemní podlaží má úroveň podlahy nebo její větší části níže než 0,8 m pod
nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu stavby.
14. Počet nadzemních podlaží se počítá po hlavní římsu, tj. nezahrnuje podkroví.
15. Podkroví je přístupný prostor nad nadzemním podlažím, stavebně upravený k účelovému
využití. Jeho světlá výška na uliční straně objektu přitom nesmí přesáhnout 1,30 m, jinak se
tento prostor považuje za podlaží.
16. Zastavitelné území je územním plánem vymezený návrh rozšíření zastavěného území.
Jedná se o množinu zastavitelných ploch a souvisejících ploch dopravy a veřejných
prostranství.

I.F.2. Podmínky pro využití ploch
Kód plochy

Název plochy s rozdílným
způsobem využití

BR

PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH

OE

PLOCHY PRO VZDĚLÁVÁNÍ,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZDRAVOTNÍ
SLUŽBY, KULTURU, VEŘEJNOU
SPRÁVU

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití
Hlavní využití: pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná
prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská
hřiště, související technická infrastruktura, občanské vybavení
místního významu, parkoviště pro osobní automobily o
velikosti do 10 parkovacích míst, řadové garáže o úhrnné
kapacitě do 10 míst, rodinné vinné sklepy.
Podmínečně přípustné využití: pozemky dalších staveb a
zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům v ploše.
Nepřípustné využití: bydlení v bytových domech, veškeré stavby
a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a
velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní
terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby
odpadového hospodářství, čerpací stanice pohonných hmot.
Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o výšce
do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě
musí výška objektů (římsy) zohlednit výšku okolních staveb,
aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku.
Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.
Hlavní využití: pozemky staveb a zařízení občanského vybavení
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu,
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu
obyvatelstva, vědu a výzkum, lázeňství.
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná
prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská
hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro
osobní automobily.
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Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových
domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré
stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a
velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní
terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby
odpadového hospodářství.
Podmínečně přípustné využití: pozemky staveb pro prodej,
služby, ubytování, stravování. Nutno posoudit splnění těchto
podmínek:
-

zda poloha plochy umožní bezproblémové zásobování a
vyřešení dopravy v klidu (umístění parkovacích míst při
výhledovém stupni motorizace 1:2,5),

-

zda stavby svým provozováním a technickým zařízením
nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží
kvalitu prostředí souvisejícího území, například zda svou
kapacitou nezvýší významně dopravní zátěž v území.

Dále jsou podmínečně přípustné rodinné domy a byty, za
podmínky jejich funkčního propojení s hlavním využitím
(například bydlení správců, majitelů, zaměstnanců).
Podmínky prostorového uspořádání: v plochách OE se připouští
objekty o výšce do 11 m (od upraveného terénu po římsu
střechy), u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost
objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena
architektonická jednota ulice jako celku.
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,6.

OS

OT

Hlavní využití: pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej,
ubytování, stravování, služby.
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná
prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská
hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro
osobní automobily.
Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových
domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré
stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
PLOCHY PRO PRODEJ,
překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré
SLUŽBY, UBYTOVÁNÍ,
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
STRAVOVÁNÍ
využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a
velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní
terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby
odpadového hospodářství.
Podmínky prostorového uspořádání: v plochách OS se připouští
objekty o výšce do 11 m (od upraveného terénu po římsu
střechy), u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost
objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena
architektonická jednota ulice jako celku.
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,7.
Hlavní využití: pozemky pro tělovýchovu a sport.
Přípustné využití: pozemky související občanské vybavenosti
(např. stravovacích, popř. ubytovacích zařízení), místní a
účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a
rekreační zeleně, související technická infrastruktura,
parkoviště pro osobní automobily.
PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových
domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré
SPORT
stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a
velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní
terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby
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odpadového hospodářství.
Podmínky prostorového uspořádání: v plochách OT se připouští
objekty o výšce do 11 m (od upraveného terénu po římsu
střechy), u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost
objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena
architektonická jednota ulice jako celku.
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,6.
Hlavní využití: pozemky pro hřbitovy.
Přípustné využití: pozemky související občanské vybavenosti,
místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy
okrasné zeleně, související technická infrastruktura, parkoviště
pro osobní automobily.
Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových
domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a
velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní
terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby
odpadového hospodářství.
Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty
jednopodlažní.
Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.
Hlavní využití: pozemky pro bydlení, pozemky pro občanské
vybavení místního významu
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná
prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská
hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro
osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, vinné
sklepy.
Nepřípustné využití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní
prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity,
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a
velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb,
malé i velké stavby odpadového hospodářství.
Podmíněně přípustné využití: pozemky pro občanské vybavení
vyššího významu a pozemky nerušící výroby – obojí za
podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně
nezvýší dopravní zátěž v obytném území.
Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o výšce
do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě
musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby
nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku.
Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.
Hlavní využití: nerušící výroba
Přípustné využití: maloobchod a služby, místní a účelové
komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně,
související technická infrastruktura, parkoviště a garáže pro
osobní automobily, parkoviště a garáže pro nákladní
automobily a speciální automobily a stroje.
Nepřípustné využití: pozemky staveb pro bydlení, pozemky
staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž
negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou
mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro
průmyslovou výrobu, energetiku, těžbu surovin, stavby pro
skladování, dopravní terminály a centra dopravních služeb,
malé i velké stavby odpadového hospodářství.
Podmíněně přípustné využití: pozemky pro občanské vybavení
vyššího významu – za podmínky, že svým charakterem a
kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území.
Fotovoltaické elektrárny – za podmínky, že se buď
·
nejedná o plochu v zastavěném území
·
nebo pokud se jedná o plochu v zastavěném území,
že budou fotovoltaické panely plnit doplňkovou funkci
k jiným stavbám (optimálně že budou umístěny na
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VS

PLOCHY VÝROBY A
SKLADOVÁNÍ

UP

PLOCHY VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ

UZ

PLOCHY VEŘEJNÉ (PARKOVÉ)
ZELENĚ

TI

PLOCHY TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY –
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
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střechách objektů).
Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o výšce
do 2 nadzemních podlaží, resp. do 12 m (od upraveného
terénu po hřeben střechy).
Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.
Hlavní využití: stavby pro výrobu a skladování, zemědělské
stavby.
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná
prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická
infrastruktura, parkoviště a garáže pro automobily všeho druhu
a stroje. Přípustné jsou rovněž fotovoltaické elektrárny, a malé
stavby odpadového hospodářství.
Nepřípustné využití: veškeré stavby obytné a rekreační, zařízení
péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sportovní
zařízení, ubytovací služby, sociální služby, stavby a zařízení
pro kulturu a církevní účely.
Podmíněně přípustné využití: velkoobchodní a maloobchodní
zařízení – za podmínky, že prodejní sortiment budou tvořit
převážně produkty vytvořené v dané ploše. Pozemky staveb
pro zpracování odpadů (kompostárny, recyklační linky) - za
podmínky, že jejich provoz nevyvolá nadměrný nárůst dopravy
na místních komunikacích s funkcí obslužnou a komunikací se
smíšeným provozem (D1) a že bude v navazujícím řízení
prokázáno, že hluková zátěž vzniklá provozem zařízení a jeho
dopravní obsluhou nepřekročí hodnoty stanovených
hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a
chráněné venkovní prostory staveb v okolí.
Podmínky prostorového uspořádání: v plochách VS, které mohou
ovlivnit krajinný ráz území, se připouští objekty se sedlovou
střechou o výšce do 13 m (od upraveného terénu po hřeben
střechy). Objemově rozsáhlé stavby nutno vhodným
architektonickým způsobem rozčlenit na menší hmoty.
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,6.
Hlavní využití: veřejná prostranství, místní a účelové komunikace
Přípustné využití: plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská
hřiště, související technická infrastruktura, stání pro osobní
automobily podél místních komunikací (podélná i kolmá stání,
související a doprovodná vybavenost (prodejní stánky).
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení,
výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení,
dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké
stavby odpadového hospodářství, čerpací stanice pohonných
hmot.
Podmíněně přípustné využití: pozemky parkovišť pro osobní
automobily a pozemky pro garáže – obojí za podmínky, že
jejich umístění nezhorší dopravní podmínky v území,
bezpečnost provozu a že umístění garáží či parkovišť nenaruší
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu
prostředí souvisejícího území, například že svou kapacitou
nezvýší významně dopravní zátěž v území.
Hlavní využití: parky, plochy okrasné a rekreační zeleně
Přípustné využití: dětská hřiště, související technická
infrastruktura, komunikace pro pěší a cyklistické komunikace.
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení,
výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení,
dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké
stavby odpadového hospodářství, čerpací stanice pohonných
hmot.
Hlavní využití: pozemky vedení, staveb a s nimi provozně
související zařízení technické infrastruktury (například
vodovodů, vodojemů, kanalizací a čistíren odpadních vod) .
Přípustné využití: související dopravní a technická infrastruktura,
související hospodářské budovy, garáže apod.
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení,
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rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské
vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé
i velké stavby odpadového hospodářství.
Hlavní využití: pozemky3) dálnic, rychlostních silnic, silnic I., II. a
III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy.
Přípustné využití: místní komunikace III. třídy, veřejná
prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická
infrastruktura, pozemky staveb dopravních zařízení a
dopravního vybavení (například autobusová nádraží, dopravní
terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily,
hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy,
areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice
pohonných hmot).
Podmínečně přípustné využití: komunikace pro cyklisty a pěší za
podmínky že nebudou mít dopad na bezpečnost a plynulost
dopravního provozu.
Technická vybavenost a zařízení, která nemohou mít dopad
na bezpečnost a plynulost dopravního provozu.
Kde je to účelné, hlavně z důvodu náhrad za zábory
doprovodných obslužných účelových obecních cest, lze umístit
na těchto plochách souběžně vedenou účelovou komunikaci
pro bezprostřední zásobování přilehlého území.
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení,
rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské
vybavení, malé i velké stavby odpadového hospodářství.
Hlavní využití: pozemky dráhy4), včetně náspů, zářezů, opěrných
zdí, mostů, kolejišť.
Přípustné využití: pozemky doprovodné zeleně, dále pozemky
zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky,
nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky
dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov,
související občanské vybavení.
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení,
rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod.
Hlavní využití: pozemky zemědělského půdního fondu7).
Přípustné využití: pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství (kromě staveb uvedených níže v „nepřípustném
využití“) a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury Na těchto plochách lze v souladu s jejich
charakterem umisťovat stavby pro chov včel a ryb, stavby pro
dosoušení a skladování sena a slámy, pro skladování chlévské
mrvy, hnoje, kejdy, močůvky, stavby pro konzervaci a
skladování siláže a silážních šťáv, stavby pro skladování
produktů rostlinné výroby. Dále lze v těchto plochách
umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pro vodní
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření
a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická
zařízení, ekologická a informační centra.
Podmíněně přípustné využití: umístění ploch pro ukládání
inertních odpadů, za podmínky že se bude jednat o půdu V.
nebo IV. třídy ochrany a že bude v navazujícím řízení
posouzen vliv záměru na krajinný ráz a na jednotlivé složky

3)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4)

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

7)

§ 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
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životního prostředí (zejména ochranu vod). Bude se jednat o
dočasný zábor ZPF – po ukončení skládkování bude
provedena zemědělská rekultivace.
Podmíněně přípustné je i oplocení pozemků zahrad, sadů a
vinic v nezastavěném území, za podmínky, že oplocení
nebude v kolizi s funkcí územního systému ekologické
stability, že nepřeruší účelové komunikace obsluhující
navazující pozemky a nezhorší vodohospodářské poměry
v území (zejména že nezvýší riziko záplav).
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení,
rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské
vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé
i velké stavby odpadového hospodářství. Nepřípustné jsou
rovněž některé zemědělské stavby, a to: stavby pro
hospodářská zvířata, stavby pro posklizňovou úpravu produktů
rostlinné výroby, stavby pro skladování hnojiv a přípravků na
ochranu rostlin.
Hlavní využití: vodohospodářské stavby, které slouží zajištění
podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich
škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a
plnění dalších účelů stanovených právními předpisy
upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a
krajiny.
Přípustné využití: pozemky vodních ploch, koryt vodních toků6) a
jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.
Přípustné je rekreační využití vodních ploch – koupání,
slunění, rybaření, včetně výstavby související občanské a
technické vybavenosti (šatny, občerstvení, hygienické
vybavení).
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení,
rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské
vybavení nesouvisící s přípustným využitím, dopravní
terminály a centra dopravních služeb, stavby odpadového
hospodářství.
Hlavní využití: pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně
chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště
chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit
včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter 11).
Přípustné využití: pozemky lesů a trvalých travních porostů. Na
těchto plochách lze v souladu s jejich charakterem umisťovat
stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro vodní hospodářství,
pro ochranu přírody a krajiny.
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení,
rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské
vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé
i velké stavby odpadového hospodářství.
Podmíněně přípustné využití: pozemky související dopravní a
technické infrastruktury, pozemky pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků – obojí za podmínky, že nebudou mít nepřiměřený
nežádoucí vliv na hlavní využití.
Oplocení je přípustné pouze jako dočasná stavba, za účelem
ochrany založené vegetace.
Hlavní využití: pozemky zemědělské, lesní a vodohospodářské
(zpravidla o malé výměře)
Přípustné využití: pozemky orné půdy, trvalých travních porostů,

6)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11)

§ 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.
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sadů a zahrad, vinic a ostatních ploch, lesů, vodních toků.
Podmíněně přípustné využití: na těchto plochách lze v souladu s
jejich charakterem a za podmínky odsouhlasení záměru
příslušným orgánem ochrany ZPF, popř. orgánem ochrany
PUPFL umisťovat stavby pro chov včel a ryb, stavby pro
dosoušení a skladování sena a slámy, pro skladování chlévské
mrvy, hnoje, kejdy, močůvky, stavby pro konzervaci a
skladování siláže a silážních šťáv, stavby pro skladování
produktů rostlinné výroby. Dále lze v těchto plochách za
stejných podmínek umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření
pro vodní hospodářství, pozemky staveb a zařízení lesního
hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro dopravní a
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků.
Podmíněně přípustné je i oplocení pozemků za podmínky, že
oplocení nebude v kolizi s funkcí územního systému
ekologické stability, že nepřeruší účelové komunikace (lesní
cesty), cyklistické a turistické trasy a nezhorší
vodohospodářské poměry v území (zejména že nezvýší riziko
záplav).
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení,
rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské
vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb,
stavby odpadového hospodářství.
Hlavní využití: pozemky remízků, zemědělsky nevyužívané
pozemky (zpravidla svažité) s přirozeně či uměle vysazenými
dřevinami.
Přípustné využití: pozemky trvalých travních porostů a ostatních
ploch, lesů, vodních toků. Na těchto plochách lze v souladu s
jejich charakterem umisťovat stavby pro chov včel a ryb,
stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy. Dále lze
v těchto plochách umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření
pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků.
Podmíněně přípustné využití: oplocení pozemků za podmínky, že
oplocení nebude v kolizi s funkcí územního systému
ekologické stability, že nepřeruší účelové komunikace (lesní
cesty), cyklistické a turistické trasy a nezhorší
vodohospodářské poměry v území (zejména že nezvýší riziko
záplav).
Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející
s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení,
rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské
vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb,
stavby odpadového hospodářství.
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I.G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI 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
I.G.1. Veřejně prospěšné stavby a opatření - vyvlastnění
Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje územní plán ve výkrese č. I.05 veřejně
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které je možné vyvlastnit práva
k pozemkům a stavbám, byly vymezeny (označení odpovídá popisu ve výkrese č. I.05):
D

T

V

veřejná dopravní a technická infrastruktura (plochy komunikací pro motorovou a pěší
dopravu, plochy pro inženýrské sítě a stavby technického vybavení s nimi provozně
související zařízení.
Veřejná technická infrastruktura (vedení a stavby technického vybavení a s nimi
provozně související zařízení, například vodovody, kanalizace, plynové vedení, vedení
elektrické energie, kabely veřejné komunikační sítě)
plochy pro založení územního systému ekologické stability.

Označení
VPS/VPO

Popis VPS/VPO

D1

místní komunikace

D2

místní komunikace

D3

místní komunikace

V1

lokální biocentrum LBC1

T4

kanalizace

V2

lokální biocentrum LBC2

V3

lokální biokoridor LBK1

V4

lokální biokoridor LBK2

I.G.2. Koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které je
možné u konkrétních staveb a opatření vyvlastnit práva k pozemkům a
stavbám
Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje územní plán ve výkrese č. I.05 koridory pro
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.

Jako veřejně prospěšné koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které je možné
vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám, byly vymezeny (označení odpovídá popisu ve výkrese č.
I.05):
KV

Koridory vymezující skladebnou část ÚSES (místní biokoridor) natolik obecně , aby
mohly být dále předmětem řešení v navazujícím řízení pozemkových úprav.

I.G.3. Veřejně prospěšné stavby a opatření - předkupní právo
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I.H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, 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 § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Seznam pozemků dotčených veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními, pro které je možné uplatnit
zřízení předkupního práva dle § 101 zák.č. 183/2006 Sb.:
Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které pro které lze uplatnit
předkupní právo, byly vymezeny (označení odpovídá popisu ve výkrese č. I.05):
Označení
VPS

Druh veřejně prospěšné
stavby či opatření

Umístění
(k.ú.)

V čí prospěch bude
předkupní právo
vloženo

D1

veřejná dopravní a
technická infrastruktura
místní komunikace

k.ú. Kašnice

Obec Kašnice

247/2, 248/1, 250/2, 250/5,
250/1, 252/1,

D2

veřejná dopravní a
technická infrastruktura
místní komunikace

k.ú. Kašnice

Obec Kašnice

386/4, 465/18, 465/19,
465/17, 465/16, 465/15,
465/14, 465/13, 465/12,
465/11, 474/1, 473/1, 473/2,
473/3,

D3

veřejná dopravní a
technická infrastruktura
místní komunikace

k.ú. Kašnice

Obec Kašnice

501/10, 501/1, 501/2, 501/3,
501/4, 501/7

P1

Plochy veřejné (parkové)
zeleně

k.ú. Kašnice

Obec Kašnice

501/8, 500/2, 501/9,

O1

Občanská vybavenost sportoviště

k.ú. Kašnice

Obec Kašnice

49

Čísla dotčených pozemků

I.I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ
PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
V ÚP Kašnice jsou vymezeny plochy územních rezerv:
R01

Plocha územní rezervy pro možné budoucí využití jako plocha pro bydlení v rodinných domech

Označení
R01

Způsob využití
Plocha územní rezervy pro možné budoucí využití jako plocha pro
bydlení v rodinných domech
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Výměra v ha
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