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a) vymezení zastav ného území
Ve správním území obce kyn byla zastav ná území vymezena Ú adem územního plánování Vimperk - v k.ú.
kyn , Dolany u kyn , P edenice u kyn v roce 2007 a v k.ú. Horosedly u kyn , Onšovice u kyn a Sp le
u kyn v roce 2008. Zastav né území bylo do tohoto územního plánu p evzato.

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
Ve kyni a celém správním území se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení v rodinných domech a ob anského
vybavení. Je t eba klást d raz na obnovu sou asného bytového fondu.
Návrh územního plánu uvažuje p edevším s opravami a rekonstrukcemi objekt s využitím pro bydlení a ob anské
vybavení, které nenaruší okolní bydlení. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn k rekonstrukci,
modernizaci a dostavb . Plochy pro možnou dostavbu by m ly tvo it p edevším plochy, jejichž zástavbou by došlo
k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel by m lo být
situováno vždy na vlastním pozemku.
Stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, vytvá í p edpoklady pro kvalitní bydlení, pop ípad nové
pracovní p íležitosti návrhem nových ploch pro podnikání.
Vysoké p írodní hodnoty území jsou pro správní území obce kyn podn tem ke sm rování dalšího vývoje do oblasti
turistického ruchu a s ním souvisejících služeb a vybavení. Nejzávažn jším problémem je dopravní zklidn ní centra
sídla kyn p i zachování p ší dostupnosti.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A
KULTURNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY
Jedná se zejména o p vodní zástavbu. Tato architektonicky nejhodnotn jší území se vyzna ující typickou venkovskou
zástavbou (p evážn obdélníkový p dorys, delší p esahy st ech, použití p írodních materiál ). Na n v tšinou
navazuje zástavba p vodních hospodá ských objekt .
Nejvýznamn jší stavbou kyn je v severozápadní okrajové ásti kostel, ke kterému p iléhá plocha h bitova. Další
významnou stavbou je židovská synagoga umíst ná v centrální ásti a památkov chrán ný židovský h bitov umíst ný
jižn od kyn .
ÍRODNÍ HODNOTY
ešené území je z hlediska ochrany p írody velmi hodnotné. Jedná se p edevším o západní ást území, kde se nachází
írodní památky a evropsky významné lokality.
Ochrana p írody
Ve správním území obce kyn se nachází zvlášt chrán ná území p írody:
PP Háje – Národní p írodní památka Blanice (k. ú. Onšovice u kyn )
PP U Narovc – P írodní památka Vraništ (k. ú. Onšovice u kyn – vým ra 55,68 ha)
Ve správním území obce kyn se nachází vyhlášená lokalita Natura 2000. Jedná se o t i evropsky významné
lokality v západní ásti území v k.ú. Onšovice u kyn (Onšovice - Mlýny, Háje) a v k.ú. Horosedly u kyn ( istá
hora). Hranice t chto lokalit jsou zaneseny do grafické ásti této ÚPD.
Na území obce kyn se nachází památné stromy.
lípa ve kyni parc. . 949
skupina 22 lip u kyn , parc. . 807/1
lípa u kyn , parc. . 712
Onšovická lípa, parc. . 54
Ochrana p írodních zdroj
V ešeném území se nachází vodní zdroje s ochrannými pásmy I. a II. stupn vnit ní.
V ešeném území se nachází poddolované území – staré d lní dílo.
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KULTURNÍ HODNOTY
Památkov chrán né objekty
Ve správním území obce kyn se nachází tyto nemovité kulturní památky:
kyn
areál zámku, . r. ÚSKP 27207/3-3536 (památková ochrana zrušena v roce 1982 u špýcharu v parku)
m . p. 54, . r. ÚSKP 33990/3-3537 a d m . p. 12 (památková ochrana áste
zrušena v roce 1976)
areál synagogy a ko árovny . p. 105, . r. ÚSKP 13482/3-6044
kostel sv. Ma í Magdalény se h bitovem, . r. ÚSKP 16823/3-3538
židovský h bitov, východn od vsi, . r. ÚSKP 37469/3-3539
zvoni ka p i . p. 1, . r. ÚSKP 27823/3-3542
Onšovice
vodní mlýn Sov v p.35, . r. ÚSKP 22109/3-3723
Sp le
návesní kaple sv. Jana a Pavla, . r. ÚSKP 14741/3-3540
Archeologické lokality
Ve správním území obce kyn se nachází archeologické lokality.
Má - li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby p ípravy stavby
povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávn né organizaci provést na dot eném
území záchranný archeologický výzkum, viz, zákon . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších
zm n.
Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona o státní památkové pé i.
CIVILIZA NÍ HODNOTY
Za civiliza ní hodnotu se dá považovat v podstat celé zastav né území, které zahrnuje prostor stavebních parcel
(zastav ných ploch a dvor ) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží ú elu, pro který byly stavby
za ízeny.
Dále se jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou:
ochranné pásmo el. vedení
bezpe nostní pásmo VTL plynovodu
STL plynovod v etn ochranného pásma
ochranné pásmo silnic I., II., a III. t ídy
ležité trasy místních komunikací
ochranné pásmo železni ní dráhy Strakonice - Volary
dálkové optické telekomunika ní kabely
istírna odpadních vod
vodojemy, vodní zdroje
Hlavní výkres zahrnuje návrhy dalšího rozvoje obce. Tyto zám ry vytvá í dostate né p edpoklady pro zachování a
rozvoj civiliza ních hodnot.

c) urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby
odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt je nutné klást
raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci
výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které
nenaruší okolní bydlení. Návrh ÚP ve své urbanistické koncepci jasn deklaruje, že p i realizaci výstavby byt je
nutné klást d raz na rekonstrukci stávajících objekt , výšková hladina zástavby je nastavena výlu
na
nízkopodlažní.

6/45
ÚP eší p edevším návrh ploch smíšených obytných a ploch ve ejného prostranství. Tyto plochy v tšinou vhodn
navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi stávající zástavbou a navrženými p eložkami. Tímto
uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba pro bydlení bude mít charakter individuálního
trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P itom je nutno respektovat venkovské prost edí a
ítko stávající zástavby. Podmínkou pro výstavbu objekt pro bydlení soust ed ných podél silnic I., II. a III. t ídy
je prokázat eliminaci hlukové zát že.
V jihozápadní ásti obce kyn jsou navrženy plochy pro ob anskou vybavenost a smíšenou výrobu.
V ostatních sídlech jsou navrženy p edevším plochy smíšené obytné.
Plochy technické infrastruktury jsou zastoupeny n kolika plochami pro trafostanice a plochami pro istírny odpadních
vod.
U ploch pro OV je navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je OV ovliv ováno.
V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it.
Návrh územního plánu eší i dv nové vodní plochy, a to v jižní ásti sídla Dolany a sídla Onšovice.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Navržené objekty budou respektovat výšku okolní zástavby, tj. v místech s vícepodlažní zástavbou bude výška
limitována výškou okolních dom do vzdálenosti cca 50 m.
V nízkopodlažní zástavb bude umožn na výstavba p ízemních objekt s možností obytných podkroví.
Navržené procento zastav ní stavebními objekty a zpevn nými plochami (komunikace, parkovišt , bazény, terasy…)
je 30%. Veškeré navržené plochy v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy.
Do této plochy je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél komunikací.
Podrobn jší podmínky pro zástavbu budou ešeny územní studií.
Podrobn jší vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití
Nová výstavba bude uskute ována sm rem od sou asn zastav ného území do volné krajiny.
Mimo zástavby v prolukách bude zástavba uskute ována vždy až po úplném zainvestování inženýrskými
sít mi.
Další výstavbu (nové ZTV pro rodinné domy) je možné zahájit až po zastav ní minimáln 50% p edchozích
stavebních parcel.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.
k. ú. kyn
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
V HA

SV 1

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená výrobní – i západním okraji sídla kyn , mezi stávající silnicí
I. t . I/4 a navrženou p eložkou, navazuje na zastav né území. Sou ástí této plochy
je i návrh plochy pro protipovod ové opat ení.
Obsluha území – jedním sjezdem ze stávající komunikace I. t ídy I/4 (spole ný i pro
plochu SV 38), p es plochu VP 93 nebo VP 100 dle územní studie
Limity využití území – respektovat otev ené vodote e; lokální biokoridor LBK 10;
navržené vedení a ochranné pásmo el. vedení a navržené trafostanice, vzdálenost
50m od hranice lesa, ochranné pásmo skupiny památných strom , ochranné pásmo
silnice I. t .; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; trasu stávajícího dálkového
telekomunika ního kabelu

3,53

OV 3

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ob anského vybavení i západním okraji sídla kyn , u silnice
I. t ídy I/4, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice I. t .; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku; plocha leží v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn a

1,63
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v záplavovém území povodn 2002

VP 5

Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti sídla kyn , u silnice I. t . I/4,
v proluce mezi stávající zástavbou
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat otev enou vodote a vymezený interak ní prvek;
ochranné pásmo silnice I. t .; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; plocha leží
v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn

0,24

R6

Plocha rekreace - v jižní ásti sídla kyn , navazuje na zastav né území. Sou ástí
této plochy je plocha pro navrženou trafostanici T 21.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat navržené vedení a ochranné pásmo el. vedení a
navržené trafostanice.

0,28

VS 10

Plocha výroby a skladování - v severní ásti sídla kyn , navazuje na zastav né
území
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení.

0,52

VP11

SO 17

Plocha ve ejných prostranství - v západní ásti sídla kyn , mezi stávající
zástavbou, silnicí II. t ídy a navrženou p eložkou silnice I. t ídy I/4, navazuje na
zastav né území
Obsluha území – sjezd ze stávající komunikace II. t ídy
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice II. t ídy a zvýšenou
hygienickou zát ž hluku.
Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla kyn , navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vymezený interak ní prvek, vzdálenost 50m od
kraje lesa, ochranné pásmo dráhy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku

0,10

0,45

SO 18

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná – v severní ásti sídla kyn , mezi areálem zem lské
výroby, místní komunikací a navrženou p eložkou silnice I. t ídy I/4, navazuje na
zastav né území. Sou ástí této plochy je plocha pro navrženou trafostanici T 26.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat stávající vodovodní ad, vedení a ochranné
pásmo el. vedení a navržené trafostanice, ochranné pásmo památného stromu

4,36

VP 19

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství – východním sm rem od sídla kyn , u navržené
eložky silnice I. t ídy
Obsluha území – z bývalé silnice I. t ídy

0,97

SO 70

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná – východním sm rem od sídla kyn , u stávající silnice
I. t ídy
Obsluha území – dle územní studie
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od kraje lesa, vedení a
ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo silnice I. t ídy, zvýšenou hygienickou
zát ž hluku

4,99

VP 70a

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství – východním sm rem od sídla kyn , u stávající
silnice I. t ídy. Sou ástí této plochy je plocha pro navrženou trafostanici T 24.2.
Obsluha území – dle územní studie
Limity využití území – respektovat lokální biocentrum LBC 22; ochranné pásmo
lesních ploch, vedení a ochranné pásmo el. vedení, navržené trafostanice, silnice
I. t ídy, zvýšenou hygienickou zát ž hluku

1,65

VP 79

Plocha ve ejných prostranství - v severovýchodní ásti sídla kyn , mezi
navrženou p eložkou a stávající plochou ob anského vybavení - h bitovem,

0,70
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navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení;
archeologickou lokalitu; plocha leží v ochranném pásmu h bitova.

VP 91

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství – na severním okraji sídla kyn , u silnice
III. t ídy, mezi navrženou p eložkou silnice I. t ídy a navrženou plochou smíšenou
obytnou, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, stávající
vodovodní a kanaliza ní ad, ochranné pásmo silnice III. t ídy; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku.

1,05

VP 92

Plocha ve ejných prostranství – na západním okraji sídla kyn , mezi navrženou
eložkou silnice I. t ídy a stávající zástavbou, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení.

0,13

VP 93

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - i západním okraji sídla kyn , odd luje plochu
smíšenou výrobní od silnice I. t ídy, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – z navržené plochy SV 1 dle územní studie
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; lokální biokoridor LBK 10;
vedení a ochranné pásmo STL plynovodu, navržené vedení a ochranné pásmo
el. vedení a navržené trafostanice, ochranné pásmo silnice I. t .; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku

0,89

SO 94

Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla kyn
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od kraje lesa

0,32

k. ú. P edenice u kyn
Plocha smíšená obytná - p i severovýchodním okraji sídla P edenice, navazuje
na zastav né území.
SO 20
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat stávající vodovodní ad
Plocha smíšená obytná - p i severozápadním okraji sídla Záho ko, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
SO 21
Limity využití území – respektovat otev enou vodote a ochranné pásmo vodního
zdroje II. stupn , archeologickou lokalitu.
Plocha smíšená obytná - p i jižním okraji sídla Záho ko.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
SO 22
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn ,
navržené vedení vodovodního adu.
k. ú. Dolany u kyn
Plocha smíšená obytná - p i severním okraji sídla Dolany, navazuje na zastav né
území. Sou ástí této plochy je plocha pro navrženou trafostanici T27.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
SO 30
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; vzdálenost 50 m od kraje
lesa; stávající vodovodní ad; trasu stávajícího dálkového telekomunika ního
kabelu; vedení a ochranné pásmo el. vedení, trafostanice, archeologickou lokalitu.
OV 31

Plocha ob anského vybavení - p i východním okraji sídla Dolany, navazuje
na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

0,58

0,33

0,24

1,03

0,29
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SO 33

SO 34

SO 35

SO 36

Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; navržený kanaliza ní ad
Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla Dolany; navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; navržený kanaliza ní ad
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - p i jižním okraji sídla Dolany; navazuje na zastav né
území
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v západní ásti sídla Dolany; navazuje na zastav né
území.
Obsluha území – dle územní studie
Limity využití území – respektovat trasu stávajícího dálkového telekomunika ního
kabelu; vedení a ochranné pásmo el. vedení, silnice II. t ídy; zvýšenou hygienickou
zát ž hluku, archeologickou lokalitu.
Plocha smíšená obytná - v severovýchodní ásti sídla Dolany, navazuje na
zastav né území
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II. t ídy
Limity využití území – respektovat trasu stávajícího dálkového telekomunika ního
kabelu; ochranné pásmo silnice II. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku,
archeologickou lokalitu.

0,12

1,34

0,40

0,23

SV 38

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená výrobní - p i západním okraji sídla kyn , mezi stávající silnicí
I. t . I/4 a navrženou p eložkou
Obsluha území – jedním sjezdem ze stávající komunikace I. t ídy I/4 (spole ný i
pro plochu SV 1), p es plochu VP 93 nebo VP 100 dle územní studie
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; lokální biokoridor LBK 10;
vedení a ochranné pásmo STL plynovodu, navržené vedení a ochranné pásmo
el. vedení, silnice I. t .; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; trasu stávajícího
dálkového telekomunika ního kabelu

3,21

VP 100

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství - i západním okraji sídla kyn , odd luje plochu
smíšenou výrobní od stávající silnice I. t ídy, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – z navržené plochy SV 38 dle územní studie
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; lokální biokoridor LBK 10;
vedení a ochranné pásmo STL plynovodu, navržené vedení a ochranné pásmo
el. vedení, ochranné pásmo silnice I. t .; zvýšenou hygienickou zát ž hluku

0,37

k. ú. Sp le u kyn
Plocha smíšená obytná - p i severozápadním okraji sídla Sp le, navazuje na
zastav né území
SO 40
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat archeologickou lokalitu.
Plocha smíšená obytná - p i severním okraji sídla Sp le, navazuje na zastav né
území.
SO 41
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

0,51

0,36

TI 42

Plochy technické infrastruktury – OV, v jižní ásti sídla Sp le
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat stávající lokální biokoridor LBK 19; plocha
áste
leží v pasivním záplavovém území

0,05

SO 43

Plocha smíšená obytná – západn od sídla Sp le
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

0,12
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Limity využití území – respektovat vymezený interak ní prvek

VS 44

SO 45

Plochy výroby a skladování –ve st ední ásti sídla Sp le, navazuje na zastav né
území
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vymezený interak ní prvek
Plocha smíšená obytná - p i severním okraji sídla Sp le, navazuje na zastav né
území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat archeologickou lokalitu.

k. ú. Onšovice u kyn
Plocha smíšená obytná - p i severovýchodním okraji sídla Onšovice, navazuje na
zastav né území. Sou ástí této plochy je plocha pro navrženou trafostanici T 29.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
SO 50
Limity využití území – respektovat otev enou vodote , ochranné pásmo navržené
trafostanice
Plocha smíšená obytná - p i severovýchodním okraji sídla Onšovice, navazuje na
zastav
né území.
SO 51
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

0,63

0,31

0,67

0,20

TI 53

Plochy technické infrastruktury – OV, v jižní ásti sídla Onšovice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat stávající lokální biocentrum LBC 16

0,05

VS 54

Plochy výroby a skladování – v jižní ásti sídla Onšovice, navazuje na zastav né
území
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat funk ní lokální biokoridor LBK 17 a lokální
biocentrum LBC 16; navržený kanaliza ní ad, maximální hranici negativního vlivu
navržené OV

0,11

k. ú. Horosedly u kyn
Plocha smíšená obytná – severn od sídla Horosedly, navazuje na zastav né
území.
SO 60
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

0,59

SO 61

Plocha smíšená obytná – p i severním okraji sídla Horosedly, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

0,55

VS 64

Plochy výroby a skladování – v jihozápadní ásti sídla Horosedly, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení

0,48

SO 65

SO 66

VS 67

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná – p i jihovýchodním okraji sídla Horosedly, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení
Plocha smíšená obytná – p i východním okraji sídla Horosedly, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace, archeologickou lokalitu.
Limity využití území – respektovat archeologickou lokalitu.
Plochy výroby a skladování – i západním okraji sídla Horosedly, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území –napojením na místní komunikaci

1,26

0,92

1,01
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Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od kraje lesa
VS 68

VP 69

SO 80

Plochy výroby a skladování – jihozápadn od sídla Horosedly
Obsluha území – napojením na místní komunikaci
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od kraje lesa
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejných prostranství – v jihovýchodní ásti sídla Horosedly, mezi
návrhovými plochami smíšenými obytnými (SO 65 a SO 80), navazuje na
zastav né území
Obsluha území – dle územní studie
Limity využití území – respektovat archeologickou lokalitu.
Plocha smíšená obytná – v jižní ásti sídla Horosedly, u silnice III. t ídy, navazuje
na zastav né území
Obsluha území - sjezdem ze stávající silnice III. t ídy a z místní komunikace
Limity využití území – respektovat navržený kanaliza ní ad, navržené vedení a
ochranné pásmo el. vedení, silnice III. t ídy, archeologickou lokalitu.

2,13

0,26

0,84

VYMEZENÍ PLOCH P ESTAVBY
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.
k. ú. kyn
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA
V HA

OV 4

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ob anského vybavení - i západním okraji sídla kyn , u silnice I. t . I/4,
navazuje na zástavbu v zastav ném území. Sou ástí této plochy je plocha pro
navrženou trafostanici T23.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, vedení
STL plynovodu, silnice I. t .; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; plocha leží
v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn a v záplavovém území povodn 2002

0,82

DI.D5/4.2

Plochy dopravní infrastruktury - východn od kyn , lokalita U jedlice. Jedná
se o ásti obchvatu sídla, které zasahují do zastav ného území.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území - plocha áste
leží v ochranném pásmu vodního zdroje
2. stupn

0,05
- zapo ítáno
20%(z celkové
vým ry
lokality 0,29)

DI.D5/5.1

Plochy dopravní infrastruktury - východn od kyn , lokalita U jedlice. Jedná
se o ásti obchvatu sídla, které zasahují do zastav ného území.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území - respektovat stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení;
plocha áste
leží v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn

0,24
- zapo ítáno
20%(z celkové
vým ry
lokality 1,19)

OV 15

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ob anského vybavení – východním sm rem od sídla kyn , mezi stávající
silnicí I. t ídy I/4 a navrženou p eložkou, v zastav ném území.
Obsluha území – z bývalé silnice I. t ídy
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice I. t ídy a zvýšenou
hygienickou zát ž hluku; plocha leží v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn

0,75

SO 16

Plocha smíšená obytná - v jižní ásti sídla kyn , mezi silnicí III. t ídy a
železnicí, navazuje na zástavbu v zastav ném území.

0,23

12/45
Obsluha území – ze stávající místní komunikace, p íp. sjezd ze silnice III. t ídy
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od kraje lesa, ochranné pásmo
dráhy a silnice III. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; plocha leží
v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn
k. ú. Dolany u kyn

SV 39

DI.D5/5.4

Plocha smíšená výrobní - p i západním okraji sídla kyn , mezi stávající silnicí
I. t . I/4 a navrženou p eložkou
Obsluha území – sjezdem ze stávající komunikace I. t ídy I/4 (vydáno stavební
povolení)
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo STL plynovodu,
ochranné pásmo silnice I. t .; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; trasu stávajícího
dálkového telekomunika ního kabelu
Plochy dopravní infrastruktury - p i západním okraji sídla kyn . Jedná se o
ást obchvatu sídla, která zasahuje do zastav ného území.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství

0,34

0,03
- zapo ítáno
20%(z celkové
vým ry
lokality 0,17)

k. ú. Sp le u kyn

VS 46

Plochy výroby a skladování –v jižní ásti sídla Sp le, navazuje na zástavbu
v zastav ném území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství

k. ú. Onšovice u kyn
Plocha smíšená obytná - p i severozápadním okraji sídla Onšovice, navazuje na
zástavbu v zastav ném území.
SO 52
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství

0,46

0,37

k. ú. Horosedly u kyn

OV 62

Plocha ob anského vybavení - v centrální ásti sídla Horosedly, navazuje na
zástavbu v zastav ném území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství

0,68

VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.
k. ú. kyn
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

DI.D5/4.1

Plocha dopravní infrastruktury – návrh p eložky silnice I. t ídy I/4, obchvat
sta kyn , v etn sjezd na p vodní silnici I. t ídy.
Limity využití území – plocha áste
leží v ochranném pásmu vodního zdroje
2. stupn .

VÝM RA
V HA
0,18
- zapo ítáno
20%
(z celkové
vým ry
lokality 0,92)
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DI.D5/5.2

Plocha dopravní infrastruktury – návrh p eložky silnice I. t ídy I/4, obchvat
sta kyn , v etn sjezd na p vodní silnici I. t ídy.
Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro protipovod ové opat ení a plocha pro
navrženou trafostanici T 25.
Limity využití území – respektovat otev ené vodote e; lokální biocentrum LBC 27;
navržené propojení LBK 10 s LBC 27; lokální funk ní biokoridor LBK 21 a LBK
24; stávající interak ní prvky; vzdálenost 50 m od kraje lesa; památné stromy v .
jejich ochranného pásma; ochranné pásmo h bitova, stávající vodovodní a
kanaliza ní ady, trasu stávajícího dálkového telekomunika ního kabelu; stávající a
navržené vedení a ochranné pásmo el. vedení; archeologickou lokalitu.

6,84
- zapo ítáno
20%
(z celkové
vým ry
lokality
34,13)

L 90

Plocha lesní - na západním okraji sídla kyn , mezi navrženou p eložkou silnice
I. t ídy a stávající lesní plochou.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

0,23

k. ú. Dolany u kyn
Plocha vodní a vodohospodá ská - v jižní ásti sídla Dolany
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
VV 32
Limity využití území – respektovat navržený kanaliza ní ad, archeologickou
lokalitu.

0,20

DI.D5/5.3

Plocha dopravní infrastruktury – u východní hranice s k. ú. kyn . Plocha je
ur ena pro p eložku silnice I. t ídy I/4, obchvat m sta kyn , v etn sjezd na
vodní silnici I. t ídy.
Limity využití území – respektovat otev ené vodote e, navržené propojení
LBK 10 s LBC 27; lokální funk ní biokoridor LBK 10 a LBK 24; vzdálenost 50 m
od kraje lesa; památné stromy v . jejich ochranného pásma; stávající vodovodní a
kanaliza ní ady, trasu stávajícího dálkového telekomunika ního kabelu

1,43
- zapo ítáno
20%
(z celkové
vým ry
lokality 7,18)

DI.D5/6

Plocha dopravní infrastruktury – u jihovýchodní hranice s k. ú. kyn . Jedná se
o plochu pro p eložku silnice I. t ídy I/4, obchvat m sta kyn , v etn sjezd na
vodní silnici I. t ídy.
Limity využití území – respektovat trasu stávajícího dálkového telekomunika ního
kabelu

0,45
- zapo ítáno
20%
(z celkové
vým ry
lokality 2,28)

k. ú. Onšovice u kyn
Plocha vodní a vodohospodá ská - v jižní ásti sídla Onšovice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
VV 55
Limity využití území – respektovat funk ní lokální biokoridor LBK 17, navržený
kanaliza ní ad, maximální hranici negativního vlivu OV

0,30

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
V návrhu ÚP je sídelní zele vymezena jako sou ást ploch ve ejných prostranství. Jsou to v tšinou plochy zelen ,
které tvo í hlukovou bariéru a odd lují zástavbu od frekventované silnice I. t ídy. Jedná se o plochy zelen
na ve ejných prostranstvích u navržené p eložky silnice I. t ídy I/4: VP 19 - východním sm rem od kyn , VP 91 na severním okraji kyn , VP 79 - severozápadn od h bitova a VP 11 a VP 92 - na západním okraji sídla kyn .
Dále jsou to plochy zelen na ve ejných prostranstvích u stávající silnice I. t ídy: VP 70a, VP 93 a VP 100.
U navržených ploch smíšených obytných (Horosedly - SO 65, SO 80, severní okraj kyn - SO 18 a východním
sm rem od kyn - SO 70) v tších než 2 ha byla v návrhu navržena plocha min. 1000 m² ve ejného prostranství
(Horosedly – VP 69, kyn – VP 70a, VP 91). U zastavitelných ploch smíšených obytných menších než 2 ha bude
minimální podíl zelen 20% z každé navrhované plochy pro zástavbu. (Nap íklad: V p ípad zástavby pouze 1/3
plochy bude obsahovat i tato 1/3 20% zelen .)
Systém sídelní zelen je ješt dopln n plochami zelen v ochranných pásmech silnic, el. vedení a jako doprovodná
zele kolem vodote í (VP 5 v západní ásti sídla kyn ). V návrhu je uvažováno s výsadbou alejí okolo polních cest
a remízk . Podmínkou realizace je, že nebudou provád ny žádné hrubé terénní úpravy a žádné hrubé zásahy do b eh
a vodních ploch.
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d) koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení,
etn podmínek pro jejich umís ování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace.
Navržené plochy a nov vznikající stavby v sou asn zastav ném území musí respektovat ochranné pásmo silnice I. ,
II. a III. t ídy. U lokalit, které zasahují do t chto ochranných pásem je možnost zasažení nep íznivými vlivy ze silni ní
dopravy, p edevším hlukem. V rámci následujících stavebních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení a na
základ toho budou navržena i pot ebná technická opat ení na náklady investora budoucí výstavby. Protihluková
opat ení v p ípad nespln ní hlukových limit pro obt žování hlukem ze silni ní dopravy nebudou hrazena
z prost edk editelství silnic a dálnic.
ešeným územím prochází silnice I. t ídy - I/4. Jakékoliv p ípadné zásahy do jejího OP, v etn budování nových a
úpravy stávajících napojení na tuto komunikaci je nutno projednat s SD.
eložka silnice I/4 je navržena po západním okraji zastav ného území obce kyn , podle Studie Pragoprojektu
zpracované v roce 1991.
Sou asný systém turistických tras a nau ných stezek z stane zachován a bude dále postupn rozvíjen. Stávající
cykloturistické trasy a stezky budou zachovány a rovn ž rozvinuty. Na základ vyhledávací studie "Cyklistická cesta
Voly ka" byla vymezena linie cyklistické trasy - stezky Voly ka. P edevším v oblasti cykloturistiky a hypostezek
jsou v ešeném území pom rn velké rezervy. V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozší it
dopl ková za ízení (odpo ívadla, ob erstvení, informa ní tabule, atd.).

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ A PODMÍNKY JEHO UMÍS OVÁNÍ
Odtokové pom ry, vodní toky a nádrže
Stávající vodote e a vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t údržbu
vegetace zejména v okolí vodních tok a rybník . Doporu ují se vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení
záchytu vody v krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy.
V návrhu územního plánu jsou navrženy vodní plochy VV 32 v jižní ásti sídla Dolany a VV 55 v jižní ásti sídla
Onšovice.
Zásobování pitnou vodou
kyn
Zásobování obce kyn pitnou vodou vyhovuje (kapacita zdroj , tlakové pom ry, kvalita vody, hlavní profily ad ) i
do budoucna a proto z stane zachováno. Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové (výhledové) zástavby a
k doposud nenapojeným objekt m. S ohledem na stá í vodovodu se navrhuje postupná rekonstrukce vodovodu. Dále
se doporu uje rozší it velikost vodojemu.
Propojením vodovodních systém
kyn – Dolany došlo k posílení kapacity zdroj a zlepšení zabezpe enosti
v zásobování pitnou vodou obce.
Dolany
Zásobování osady Dolany pitnou vodou vyhovuje (kapacita zdroj , velikost akumulace, tlakové pom ry, kvalita vody,
hlavní profily ad ) i do budoucna a proto z stane zachováno. Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové
(výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. S ohledem na stá í vodovodu se navrhuje postupná
rekonstrukce vodovodu (v . vy išt ní vrt ). Okolo zdroj budou vyhlášena ochranná pásma. Vodovod je propojen na
vodovodní sí obce kyn (zabezpe ení zásobování vodou a posílení zdroj obce).
Na vodovod Dolany bude napojena osada Sp le.
Horosedly
Zásobování osady Horosedly pitnou vodou vyhovuje (kapacita zdroj , velikost akumulace, tlakové pom ry, kvalita
vody, hlavní profily ad ) i do budoucna a proto z stane zachováno. Nové vodovodní ady budou budovány v rámci
nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. S ohledem na stá í vodovodu se navrhuje postupná
rekonstrukce vodovodu (v . zdroj ). Okolo zdroj budou vyhlášena ochranná pásma.
Onšovice
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Zásobování osady Onšovice pitnou vodou vyhovuje (velikost akumulace, tlakové pom ry, kvalita vody, hlavní profily
ad ) i do budoucna a proto z stane zachováno. Navrhuje se posílení vodního zdroje. Nové vodovodní ady budou
budovány v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. S ohledem na stá í vodovodu se
navrhuje postupná rekonstrukce vodovodu (v . zdroj ).
Zlepšení kvality vody pro zem lský areál se doporu uje ešit výstavbou nového zdroje v míst dle výsledk
hydrologického pr zkumu.
edenice
Zásobování osady P edenice pitnou vodou vyhovuje (kapacita zdroj , velikost akumulace, tlakové pom ry, kvalita
vody, hlavní profily ad ) i do budoucna a proto z stane zachováno. Nové vodovodní ady budou budovány v rámci
nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. Vodovod bude sloužit i pro osadu Záho ko.
Sp le
Dle Plánu rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje se v osad Sp le navrhuje výstavba nového
vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Ten bude napojen na vodovodní systém osady Dolany p es AT stanici v jižní ásti
tohoto sídla. Vodovodní sí bude budována v rámci stávající i navrhované zástavby a bude trasována p evážn v
místních komunikacích.
Záho ko
V osad Záho ko se navrhuje výstavba nového vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Ten bude napojen na vodovodní
systém obce kyn pro osadu P edenice. Do osady Záho ko bude voda dopravována AT stanicí, která bude
umíst na v uvedeném vodojemu. Vodovodní sí bude budována v rámci stávající i navrhované zástavby a bude
trasována p evážn v místních komunikacích.
Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.
Zdroje zne išt ní, odkanalizování a išt ní odpadních vod
Deš ové vody budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod
zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.
Veškerá navrhovaná výstavba musí být, v p ípadech kdy je to technicky možné, odkanalizována, tzn. že je
stanovena povinnost investora napojit nové stavby v zastav ném a zastavitelném území v etn p estavbových
ploch na kanaliza ní sí s odvodem splaškových vod na obecní (centrální) OV.
Ve všech návrhových plochách, kde se uvažuje s výstavbou více jak 3 rodinných dom , je stanovena povinnost
investor napojit nové stavby na centrální kanaliza ní sí (obecní i spole nou) s odvodem po p edchozím
ed išt ní do recipientu.
U jednotlivých staveb a ploch s uvažovanou zástavbou do 3 rodinných dom v etn je možná výjimka
a) v lokalit , kde se nep edpokládá vybudování obecní OV, je likvidace splaškových vod p ípustná do
bezodtokových jímek na vyvážení (žumpa),
b) v lokalit do doby vybudování centrální OV v etn kanaliza ního adu lze p ipustit odkanalizování
staveb do bezodtokové jímky na vyvážení (žumpy),
Variantn k jímce na vyvážení (žumpa) lze odkanalizování staveb ešit domovní OV s vlastní p ípustnou
likvidací p ed išt né splaškové vody.
Po vybudování kanaliza ní sít s odvodem na obecní OV je stavebník (investor) povinen p ipojit objekt na
kanaliza ní sí a jímku (žumpa) nebo domovní OV vy adit z provozu a asanovat.
kyn
Odkanalizování obce kyn vyhovuje i do budoucna a proto z stane zachováno. S ohledem na stá í kanalizace a
použité trubní materiály se doporu uje postupná rekonstrukce stávající kanaliza ní sít . Nová kanalizace bude
budována v rámci navrhované zástavby a k doposud neodkanalizovaným objekt m. Na centrální OV budou svedeny
veškeré splaškové odpadní vody obce kyn v . sídla P edenice. Nov navrhované lokality v blízkosti vodote e se
doporu uje odkanalizovat oddílným systémem kanalizace. Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí.
S ohledem na stá í istírny odpadních vod cca 25 let se navrhuje její rekonstrukce a zvýšení kapacity.
Deš ové vody budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod
zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.
Dolany
V osad Dolany je vybudována nová kanalizace v rámci stávající zástavby. Svedené odpadní vody jsou napojeny na
kanaliza ní sí obce kyn ( OV kyn ). Další nová kanalizace bude budována v rámci navrhované zástavby a
k doposud neodkanalizovaným objekt m. Na kanalizaci Dolany se navrhuje napojit i navrhovanou kanalizaci osady
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Horosedly. Deš ové vody budou i nadále odvád ny systémem p íkop , struh a propustk a stávající deš ovou
kanalizací do recipientu.
Horosedly
V osad Horosedly se navrhuje vybudovat novou kanalizaci v rámci stávající i navrhované zástavby. P edpokládá se
gravita ní odvád ní odpadních vod s lokálním p erpáváním v západní ásti sídla. Takto svedené odpadní vody
budou napojeny sb ra em na kanaliza ní sí osady Dolany ( OV kyn ). Deš ové vody budou i nadále odvád ny
systémem p íkop , struh a propustk a stávající deš ovou kanalizací do recipientu.
Onšovice
V osad Onšovice se navrhuje vybudovat novou kanalizaci v rámci stávající i navrhované zástavby. P edpokládá se
gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln na navrhované istírn
odpadních vod jižn pod osadou v blízkosti recipientu. Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí.
Deš ové vody budou i nadále odvád ny systémem p íkop , struh a propustk a stávající deš ovou kanalizací do
recipientu.
edenice
Odkanalizování osady P edenice vyhovuje i do budoucna a proto z stane zachováno.
Sp le
Dle Plánu rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje se v osad Sp le navrhuje vybudovat novou
kanalizaci v rámci stávající i navrhované zástavby. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené
odpadní vody budou išt ny centráln na navrhované istírn odpadních vod jihovýchodn pod osadou v blízkosti
recipientu. Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí. Deš ové vody budou i nadále odvád ny
systémem p íkop , struh a propustk a stávající deš ovou kanalizací do recipientu.
Záho ko
V osad Záho ko se nep edpokládá výstavba kanalizace pro ve ejnou pot ebu a OV. Likvidace odpadních vod
bude ešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách nebo individuálním išt ním (vícekomorové septiky
s do išt ním, mikro istírny apod.). Deš ové vody budou i nadále odvád ny systémem p íkop , struh a propustk a
stávající deš ovou kanalizací do recipientu.
Okolo všech vodovodních a kanaliza ních za ízení je ochranné pásmo dle zákona o ve ejných vodovodech a
kanalizacích.
Poznámka:
Stavby kanaliza ních ad v zastav ném území sídel a osad, které zlepšují odkanalizování území, jsou v souladu
s koncepcí odkanalizování zastav ného a zastavitelného území, ale nejsou v ÚP zakresleny, budou povolovány bez
zm ny ÚP a jejich p esná lokalizace bude up esn na následnou projektovou dokumentací.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Návrh rozvodné sít VN
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení dopl ované výstavby.
Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el. energie je následující :
Sídlo KYN
Lokalita „JIHOZÁPAD - SO“

- napojení ze stávající trafostanice TS-T4
- osazení nové trafostanice TS-T23
Lokalita „SEVEROZÁPAD - SO“
- osazení nové trafostanice TS-T25
Lokalita „SEVER - SO“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T2
Lokalita „SEVER - SO 18“
- osazení nové trafostanice TS-T26
Lokalita „JIHOVÝCHOD - SO“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T7
Lokalita „JIH - SO“
- osazení nové trafostanice TS-T21
Lokalita „VÝCHOD - OV+PODNIKÁNÍ“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T8
Lokalita „VÝCHOD SO 70, OV15 – SMÍŠ. OBYTNÁ+OV“ - osazení nové trafostanice TS-T24.1, TS-T24.2
Lokalita „ZÁPAD SV 1 – OV+PODNIKÁNÍ“
- osazení nové trafostanice TS-T17
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Lokalita „ZÁPAD SV 38,39 (k.ú. Dolany) – OV+PODNIKÁNÍ“- osazení nové trafostanice TS-T17
Lokalita „ST ED - OV“
- napojení ze stávající trafostanice TS-T1 – rekonstrukce
Lokalita „VÝCHOD – PR MYSL“
- osazení nové trafostanice TS-T18 a TS-T20, k napojení bude
využito i TS-T26 plánované pro lokalitu zahrádek
Další úpravy sít VN v sídle kyn
Stávající vrchní vedení VN k TS-T6 v etn TS-T6 bude zrušeno a bude nahrazeno novým vedením. Místo
T6 bude osazena pr žná TS-T22 – ta v azena v novém vedení k TS- T21.
Bude vybudován propoj vrchního vedení VN mezi stávajícími linkami VN procházející severn a jižn
kolem kyn – propoj respektuje návrh nového silni ního obchvatu kyn .
Pro lokalitu rekreace na východ osazena nová stožárová TS-T26
V pr myslové zón na východ bude provedena kabelizace kabelem VN mezi stávajícím vrchním vedením
k TS-T7 a stávajícím kabelem VN k TS-T9.

Sídlo P EDENICE
Lokalita „JIH - SO“
Lokalita „SEVER - OV“
Sídlo DOLANY
Lokalita „SEVER - SO“
Lokalita „ZÁPAD - SO“
Lokalita „JIH - OV“
Sídlo HOROSEDLY
Lokalita „VÝCHOD - SO“
Lokalita „ZÁPAD - SO“
Lokalita „JIH - SO“
Lokalita „ST ED - SO“
Lokalita „ST ED - OV“
Sídlo SP LE
Lokalita „SEVER - SO“
Lokalita „JIH - OV“
Sídlo ONŠOVICE
Lokalita „SEVEROVÝCHOD - SO“
Lokalita „SEVEROZÁPAD - SO“
Lokalita „JIH - OV“
Sídlo ZÁHO
KO
Lokalita „ZÁHO
KO – OBEC“
Lokalita „ZÁHO

KO – SAMOTY“

- napojení ze stávající trafostanice TS-T10
- napojení ze stávající trafostanice TS-T10
- osazení nové trafostanice TS-T27
- osazení nové trafostanice TS-T27
- napojení ze stávající trafostanice TS-T12
- osazení nové trafostanice TS-T28
- napojení ze stávající trafostanice TS-T13
- napojení ze stávající trafostanice TS-T13
- napojení ze stávající trafostanice TS-T13
- napojení ze stávající trafostanice TS-T13
- napojení ze stávající trafostanice TS-T15
- napojení ze stávající trafostanice TS-T15
- osazení nové trafostanice TS-T29
- napojení ze stávající trafostanice TS-T14
- napojení ze stávající trafostanice TS-T14
- osazení nové trafostanice TS- T31, na odbo ku provedenou
ed stávající trafostanicí TS-T11, která bude zrušena
- osazení nové trafostanice TS-T30

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Obec kyn je pln plynofikovaná od roku 2002.
St edotlaké plynovody k nov navrženým lokalitám budou vedeny ve stávajících a navržených místních
komunikacích.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Plynofikace v sídle kyn umož uje využití plynu pro rekonstrukce zdroj , které jsou v sou asné dob konstruovány
tšinou na pevná paliva.
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky na ochranu
ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly
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vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší. Je možno doporu it pro provozovatele n které
dostupné systémy, které spl ují ekologické limity.
Jako výhodný zdroj vytáp ní se nyní jeví použití elektrického akumula ního a p ímotopného vytáp ní v kombinaci
s tepelnými erpadly, pop ípad alternativní zdroje energie formou využití biomasy, solárních kolektor . Pro vytáp ní
nelze vylou it ani propan-butan umíst ný v samostatných zásobnících.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Plocha ob anského vybavení OV 3 a p estavbová plocha OV 4 jsou v návrhu vymezeny v k. ú. kyn p i západním
okraji sídla u silnice I/4, p estavbová plocha OV 15 východn od sídla u napojení p eložky na silnici I/4.
V sídle Dolany je navržena plocha ob anského vybavení OV 31a v Horosedlech p estavbová plocha OV 62 ve st edu
sídla.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Plochy ve ejných prostranství (VP) jsou v návrhu vymezeny p edevším pro místní komunikace a parkovišt a dále
pak pro ve ejnou zele .
U navržených ploch smíšených obytných v tších než 2 ha byla v návrhu navržena plocha min. 1000 m² ve ejného
prostranství. U zastavitelných ploch smíšených obytných (SO) menších než 2 ha bude minimální podíl zelen –
ve ejných prostranství 20% z každé navrhované plochy pro zástavbu. (Nap íklad: V p ípad zástavby pouze 1/3
plochy bude i tato 1/3 obsahovat 20% ve ejných prostranství - zelen .)

CIVILNÍ OCHRANA
V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle Krizového, resp. Havarijního plánu Jiho eského kraje.
NÁVRH PLOCH PRO POŽADOVANÉ POT EBY:
ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla
V ešeném území se neo ekává pr chod pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž p vodcem m že být vodní
dílo.
zóny havarijního plánování
ešené území neleží v zón havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou
produkcí a skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem.
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný obecní ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu. Ukrytí bude provedeno
ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom a v provozních a výrobních objektech
po jejich úprav na improvizované úkryty. Je možno po ítat s využitím ochranných prostor jednoduchého typu
v budovách, které mají nejmenší dob hovou vzdálenost od místa ohrožení. V p ípad pot eby ukrytí obyvatel a
návšt vník obce p i vzniku MU v dob míru zajiš uje obecní ú ad ochranu osob p ed kontaminací nebezpe nými
látkami (pr myslová havárie, únik nebezpe né látky z havarovaného vozidla apod.) p edevším za využití ochranných
prostor jednoduchého typu ve vhodných ástech obytných dom a provozních,výrobních a dalších objekt , kde
budou improvizovan provád ny úpravy proti pronikání nebezpe ných látek.
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
Zajišt ní evakuace organizuje obecní ú ad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný ve stávajících
objektech jako nap . školských, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních domech apod.
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
Toto opat ení bude dle pot eby zajiš ováno v dob po vzniku mimo ádné události. K tomu budou využity vhodné
prostory v rámci obce, p ípadn blízkého okolí. Skladování prost edk individuální ochrany pro zabezpe ované
skupiny osob ve školských a zdravotnických za ízeních bude prozatímn ešeno v centrálních skladech mimo území
obcí a m st.
vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území obce.
Na území obce se nenacházejí nebezpe né látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko
spojené s p ípadnými haváriemi.
záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink kontaminace.
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Jako místo pro dekontaminaci osob, p ípadn pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít nap . za ízení
umýváren, sprch, istíren, garáží v tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní plochy
v podstat posta í zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít
z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s p ívodem vody nebo páry.
Záhrabovišt není ve správním území vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst nákazy a odvezena
do míst ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území.
V ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí
kontaminant (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn ukrývané osoby chránit
improvizovaným zp sobem (ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la).
nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit m sto a jejich orgány ve spolupráci
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán pro p ípady mimo ádné situace.
zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení.
Tato oblast bude v p ípad obce zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m cestou OÚ
za využití místních rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací a dalších náhradních
prvk varování.

VOJENSKÉ ZÁJMY
V celém ešeném území se nachází vojenské ú elové objekty, které jsou pro A R neperspektivní.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem O odpadech a p íslušnou vyhláškou.
Likvidace domovního odpadu je zajiš ována svozem na ízenou skládku a tento systém bude i nadále zachován. Bude
povoleno takové podnikání, které skladováním odpad v etn nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude
zát žovým rizikem pro obyvatele.
Likvidace stavebního odpadu je zajišt na prost ednictvím firmy.
U navrhovaných ploch smíšených obytných, kde je požadavek ešení územní studie, bude ešeno umíst ní plochy
(shromaž ovacího místa) pro t íd ný komunální odpad.

e) koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení
podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu
ed povodn mi, rekreaci, dobývání nerost a podobn
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Na plochách smíšených nezastav ného území je umožn no zales ování pozemk na plochách navazující na stávající
PUPFL a na plochách, jejichž zalesn ním dojde k ucelení PUPFL.
Dále je ve volné krajin (mimo zem lské p dy s I. t ídou ochrany) umožn no z izování vodních ploch a umis ování
do asných staveb pro zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, v elíny, p íst ešky pro zv a chovaná
zví ata formou lehkých p íst ešk , realizace komunitního kompostování, polních hnojiš za spln ní zákonných
podmínek ochrany ZPF.
Stanovení koncep ních podmínek pro zm ny jejich využití
Udržitelné hospoda ení v krajin :
dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti a
obnovení a uchování jejích estetických hodnot a kulturní pam ti
revitalizace povodí ( ních systém )
podpora správné zem lské praxe a ekologické produkce
ozdrav ní les R
protipovod ová ochrana území a osídlení
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rekultivace území devastovaných t žbou a energetikou
zajiš ování ochrany vodních zdroj
Snížení energetické a surovinové náro nosti hospodá ství a oborové struktury ekonomické základny
úspora surovin a energií, jejich recyklace a druhotné využití
využívání obnovitelných zdroj energie a surovin
ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu, láze ství

NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Návrh místního územního systému ekologické stability (ÚSES) krajiny respektuje zákonem . 114/92 Sb., o ochran
írody a krajiny, v platném zn ní, stanovený úkol vytvo it v ešeném území vzájemn propojený soubor p irozených
i pozm ných, avšak p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení
územního systému ekologické stability pat í podle tohoto zákona mezi základní povinnosti v obecné ochran p írody a
realizují ho spole
orgány územního plánování a ochrany p írody ve spolupráci s orgány vodohospodá skými,
ochrany zem lského p dního fondu a státní správy lesního hospodá ství. Hlavním cílem je trvalé zajišt ní
biodiverzity (biologické rozmanitosti) ve smyslu “Úmluvy o biologické rozmanitosti”, k níž eská republika
istoupila v roce 1994.
Podle významu skladebných segment jsou územní systémy ekologické stability rozd leny do t í úrovní nadregionální, regionální a lokální.
V ešeném území se nachází stávající i navržené lokální biokoridory, stávající regionální biokoridor, a stávající
lokální biocentra.
Ekologický význam ÚSES:
biologický - ochrana stávajících stanoviš pro biotu v celém ešeném území
krajinotvorný – ochrana celkového krajinného prost edí
estetický – ochrana lenitosti krajiny v bezlesí
Základní doporu ení pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
U vodote í v co nejv tší mí e obnovit p írod blízký charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich
blízkosti.
Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe ekologické stability lu ních porost .
V návrhu jsou vymezeny plochy pro ÚSES – biocentra a biokoridory, kde jsou stanoveny podmínky pro jejich využití.
Prvky ÚSES
V jižní ásti ešeného území kopíruje tok eky Voly ky funk ní regionální biokoridor RBK 20 (RBK 235 Beta –
Oplolenec). V tomto regionálním biokoridoru jsou obsaženy lokální biocentra LBC 8 a LBC 31. Jižní ástí k. ú.
kyn se nachází áste
funk ní lokální biokoridor LBK 30 – je navrženo jeho dopln ní. Východní ástí ešeného
území vede funk ní lokální biokoridor LBK 21, který prochází lokálními biocentry LBC 22 a LBC 23 s lesními
porosty. Na toto biocentrum navazuje funk ní lokální biokoridor LBK 33, který k íží funk ní lokální biokoridor
LBK 32, pokra ující do funk ního lokálního biocentra LBC 7 s lesními porosty. Od tohoto lokálního biocentra vede
podél hranice ešeného území áste
funk ní lokální biokoridor LBK 5, který prochází lokálními biocentry LBC 1 a
LBC 6 s lesními porosty, do LBC 4 odbo uje – je navrženo jeho dopln ní.V jihozápadní ásti ešeného území
kopíruje tok Košinského potoka funk ní lokální biokoridor LBK 12, který prochází lokálním biocentrem LBC 11. Tok
eky Sp lky kopíruje funk ní lokální biokoridor LBK 19. Tento lokální biokoridor prochází p es lokální biocentra
LBC 16 (okolí toku bezejmenného potoka z Onšovic až po jeho ústí do Sp lky), LBC 28 a LBC 9 s lesními porosty.
Na jižním okraji ešeného území vybíhá z LBC 28 funk ní lokální biokoridor LBK 29 a z LBC 9 áste
funk ní
lokální biokoridor LBK 26 (navrženo dopln ní) probíhající lokálními biocentry LBC 13 a LBC 15. Na lokální
biocentrum LBC 15 dále navazuje áste
funk ní lokální biokoridor LBK 3, kon ící v LBC 18, v n mž leží ásti
PP Háje. Na LBC 18 se p ipojuje funk ní lokální biokoridor LBK 14, který pokra uje p es lokální biocentrum
LBC 16 a lokální biocentrum LBC 2, které je na ploše PP U Narovc . P i západním okraji sídla kyn navazuje na
lokální biocentrum LBC 8 áste
funk ní lokální biokoridor LBK 10, na který se napojuje lokální biocentrum
LBC 27 (zahrnuje lesní porosty), funk ní lokální biokoridor LBK 24 a áste
funk ní lokální biokoridor LBK 25,
který propojuje LBK 10 s LBK 26.
Interak ní prvky
Ve Hlavním a Koordina ním výkrese jsou zakresleny stávající interak ní prvky.
Regulativy pro plochy za azené do ÚSES
Regulativy mají 2 základní funkce:
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Zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk ÚSES
Zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES navržených nebo nefunk ních
Podrobn ji viz. kapitola f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se p edevším o postupné
dopln ní navržených biokoridor . Dále je v návrhu územního plánu umožn no postupné zales ování a p evád ní
ekologicky nestabilních ploch na funk ní plochy s vyšší ekologickou stabilitou.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívadla, p ovny kol,
tábo išt , informa ní tabule).
Pozemky, p es které prochází cyklistická nebo turistická trasa se nesmí oplocovat nebo je nutné zajistit
náhradní trasu v p ípad jejich zem lského obhospoda ování (pasení).

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
ešeným územím protéká eka Voly ka se svými levostrannými p ítoky, zejména Sp lkou. Ob eky mají vyhlášena
záplavová území (viz grafická ást). Ostatní toky záplavová území nemají stanoveny. V tší vodní plochy se
v zájmovém území nevyskytují.
Uvnit záplavového území je možné rozši ování ploch, které budou zabra ovat p edevším vodní erozi, vhodná
krajinná revitaliza ní opat ení (nap . plochy s travním porostem, zalesn né plochy, budování protierozních a
vsakovacích nádrží, výstavba a údržba suchých poldr , apod.).
PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován p ístupný
pruh pozemk v ší ce 6 m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních
tok a rybník .
V rámci protipovod ových opat ení je v obci kyn navrhováno mobilní hrazení (PVO 3) na pravém b ehu Voly ky
pod silnicí sm r Vlachovo B ezí (k OV) pro ochranu obytné a pr myslové zástavby v této ásti a hrázkování podél
Dolanského potoka (PVO 1) a v niv Voly ky (PVO 2) u silnice sm r Volyn pro zabrán ní vyb ežení povod ových
pr tok a vytvo ení vedlejších linií toku za povodní. Ve svahu jižn nad železni ní stanicí se navrhují terénní pr lehy
(PVO 4) pro retenci a retardaci odtoku p ívalových vod z tohoto povodí.
Pro bezproblémové provedení p ívalových vod osadou Onšovice ze západního svahu je navržen nový otev ený
íkop. Dále je navržen terénní pr leh (PVO 5) pro zachycení srážkových vod ze svahu nad obcí.
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
V návrhu ÚP kyn je vymezena nová plocha pro pobytovou rekreaci R 6 v jižní ásti sídla kyn .

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
V ešeném území se nenachází chrán ná ložisková území, výhradní ložisková území, dobývací prostory, prognózní
zdroje ani sesuvy.
Do jižní ásti ešeného území zasahuje ochranné pásmo povrchového lomu Výškovice - Sudslavice
V návrhu ÚP kyn nejsou navrženy nové plochy pro dobývání nerost .
PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ
V ešeném území se nachází staré d lní dílo.
IDENTIFIK.
1263

NÁZEV
kyn

SUROVINA

ROZSAH

PROJEVY

STÁ Í

rudy

ojedin lá
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neznámé

Staré d lní dílo je zakresleno v grafické ásti dokumentace.
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f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití,
s ur ením
p evažujícího
využití,
p ípustného,
nep ípustného, pop . podmín ného využití, využití t chto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních
podmínek ochrany krajinného rázu

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území obce kyn do ploch
s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ující
zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm a obecné zd vodn ní
Obecn
Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a
dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s regulativy umož ující zm ny
sou asného stavu. (Nap íklad sou asná zastav nost budovami m že být již v sou asnosti vyšší, než umož uje plošný
regulativ pro možnost p ístavby).
Pro p ípad, že by území bylo ešené regula ním plánem, lze považovat tyto regulativy jako doporu ené zadání a
mohou být v pr hu zpracování RP“ upraveny. Do doby zpracování RP jsou regulativy ÚP závazné.
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého funk ního využití bez teras,
ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk k ploše celé stavební parcely
v%
Zastav nost celková
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami a v etn teras a p ístupových cest a všech
zpevn ných ploch a bazén a všech samostatn stojících p íst ešk k ploše celé stavební parcely v %
plochu lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je nezbytné
sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta;
Výškové regulativy
Výška budovy
výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 – 3,5 m;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na vn jším líci
výšky 0 - 1 m;
Výška budovy do h ebene v metrech.
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním
terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;
Prostorové regulativy
St echa - typ
regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze malé
ásti p dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní
posezení, samostatné garáže, k lny, viký e atd.
nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech
(násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …);
u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo 4m;
St echa - sklon
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regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze malé
ásti p dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní
posezení, samostatné garáže, k lny, viký e atd.
dorys budovy
dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ;
nemusí být spln no p i z etelném tvaru „L“ nebo „T“

Hlavní využití

Plochy bydlení (§ 4 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav

B

ípustné využití
Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových dom , pozemky rodinných dom , pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Do ploch bydlení jsou zahrnuty pozemky bydlení a sou asn
souvisejícího ob anského vybavení s výjimkou pozemk pro budovy ist obchodního prodeje o vým e v tší než
300 m2 prodejní plochy. Sou ástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí
a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše
(nap íklad skleníky, bazény, sklady ná adí, k lny, garáže…).
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže
pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary.
Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše

Zastav nost budovami

Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

stávající po et lze zvýšit
za podmínky dodržení
min. velikosti parcely 700m²,
u bytových dom
min. 1000 m²/10 b. j.
stávající nebo maximáln 25%,
u p istavovaných bytových dom
max. + 15%, na nov odd lených
parcelách max. 35 %
stávající nebo maximáln 35%
v zastav ném území nelze odd lit
pozemek menší než 700m² pro RD
a min. 1000 m² pro byt. d m

Výškové regulativy
Výška budovy

stávající nebo s možností dostavby
na max. 1 nadzemní podlaží
+ podkroví, u bytových dom
3 nadzemní podlaží + podkroví

Výška budovy do h ebene v metrech.

stávající nebo lze upravit výšku
max. na 11,5m, u bytových dom
max. 12,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon (krom sídla kyn , kde není ur en)

stávající, u nových objekt
sedlová nebo polovalbová
stávající s možností úpravy
na sklon 33º - 43º , u nových
objekt sklon 33º - 43º
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Hlavní využití

Plochy rekreace (§ 5 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav

R

ípustné využití
Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a za ízení, které souvisejí a
jsou slu itelné s rekreací, nap íklad ve ejných prostranství, ob anského vybavení (h išt , tribuny, ob erstvení, sezonní
restaurace), rekrea ních luk a dalších pozemk související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu
prost edí ve vymezené ploše a jsou slu itelné s rekrea ními aktivitami.
Stávající objekty individuální rekreace lze p estavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností p dorysného rozší ení.
Nep ípustné využití
Veškeré využití narušující prost edí, trvalé bydlení, garáže jako samostatné objekty, jakékoliv jiné využití a za ízení,
které nejsou uvedeny jako p ípustné.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami

stávající po et budov lze zvýšit
za podmínky dodržení
min. velikosti parcely 400m²

Zastav nost celková

stávající nebo maximáln 80m²

Velikost stavebních parcel

nelze d lit pod 400m²

Výškové regulativy
Výška budovy

stávající nebo
maximáln 1 nadzemní podlaží

Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo maximáln 5,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ

stávající nebo sedlová,
polovalbová

St echa - sklon

stávající nebo
30º - 43º

Hlavní využití

Plochy rekreace (§ 5 vyhl. 501/2006 Sb.)
- návrh

R6

ípustné využití
Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a za ízení, které souvisejí a
jsou slu itelné s rekreací (rekrea ní domky, chaty, altány), nap íklad ve ejných prostranství, ob anského vybavení
(h išt , tribuny, ob erstvení, sezonní restaurace), ve ejných tábo iš (stanové i chatkové), p írodních koupališ ,
rekrea ních luk a dalších pozemk související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prost edí ve
vymezené ploše a jsou slu itelné s rekrea ními aktivitami.
Nep ípustné využití
Veškeré využití narušující prost edí, trvalé bydlení, garáže jako samostatné objekty, jakékoliv jiné využití a za ízení,
které nejsou uvedeny jako p ípustné.
Druh regulativ
Plošné regulativy

Regulativ pro výstavbu
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Zastav nost budovami
Zastav nost celková

maximáln 30%
min. velikosti parcely 400m²
maximáln 35%
stávající nebo maximáln 80m²

Velikost stavebních parcel

minimáln 400m²

Výškové regulativy
Výška budovy

maximáln 1 nadzemní podlaží

Výška budovy do h ebene v metrech

maximáln 5,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ

sedlová, polovalbová

St echa - sklon

stávající nebo
30º - 43º

Vymezení zastavitelných ploch
R 6 - v jižní ásti sídla kyn , navazuje na zastav né území. Sou ástí této plochy je plocha pro navrženou trafostanici
T 21.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat navržené vedení a ochranné pásmo el. vedení a navržené trafostanice.

Hlavní využití

Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav

OV

ípustné využití
Plochy ob anského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro vzd lávání a
výchovu, sociální služby, pé i o rodinu, zdravotní služby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují
pozemky staveb a za ízení pro obchodní prodej, t lovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury a ve ejných prostranství.
Nep ípustné využití
innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady a další funkce,
neuvedené jako p ípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli innosti a funk ní využití, které jsou nebo by
mohly být v rozporu s funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto funk nímu využití.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
V grafické ásti návrhu je vyzna ena lokalita v jihovýchodní ásti kyn , která bude prov ena územní studií v rozsahu
dle zákresu.
Po et staveb

stávající po et lze zvýšit za
podmínky dodržení min. velikosti
parcely 500m².

Zastav nost budovami

stávající nebo maximáln 25%

Zastav nost celková

stávající nebo maximáln 35%
(85% u sportovních ploch)

Výškové regulativy
Výška budovy

Výška budovy do h ebene v metrech
Prostorové regulativy

stávající nebo do výšky
max. 2 nadzemní podlaží +
podkroví
maximáln 12,5m
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St echa - typ
St echa - sklon
dorys budovy

stávající, sedlová, polovalbová,
valbová
stávající, 33º - 43º
(20º - 43º u sportu)
stávající nebo p evážn
obdélníkový
1:1,5 – 1: 3 (min. 1:2 u sportu)

Hlavní využití

Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl. 501/2006 Sb.)
- návrh

OV 3, OV 4, OV 15,
OV 31, OV 62

ípustné využití
Plochy ob anského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro vzd lávání a
výchovu, sociální služby, pé i o rodinu, zdravotní služby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují
pozemky staveb a za ízení pro obchodní prodej, t lovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury a ve ejných prostranství.
Nep ípustné využití
innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady a další funkce,
neuvedené jako p ípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli innosti a funk ní využití, které jsou nebo by
mohly být v rozporu s funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto funk nímu využití.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Po et staveb
Zastav nost budovami
Zastav nost celková

max. jedna stavba na velikost
parcely 500m².
maximáln 25%
maximáln 35%
(85% u sportovních ploch)

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

max. 2 nadzemní podlaží +
podkroví
maximáln 12,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon
dorys budovy

sedlová, polovalbová,
valbová
33º - 43º (20º - 43º u sportu)
evážn obdélníkový
1:1,5 – 1: 3 (min. 1:2 u sportu)

Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby
OV 3 - i západním okraji sídla kyn , u silnice I. t ídy I/4, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice I. t .; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; plocha leží
v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn a v záplavovém území povodn 2002
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
OV 4 - i západním okraji sídla kyn , u silnice I. t . I/4, navazuje na zástavbu v zastav ném území. Sou ástí této
plochy je plocha pro navrženou trafostanici T23.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
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Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, vedení STL plynovodu, silnice I. t .; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku; plocha leží v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn a v záplavovém území povodn 2002
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
OV 15 – východním sm rem od sídla kyn , mezi stávající silnicí I. t ídy I/4 a navrženou p eložkou, v zastav ném
území.
Obsluha území – z bývalé silnice I. t ídy
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice I. t ídy a zvýšenou hygienickou zát ž hluku; plocha leží
v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn
Podmínky - vzhledem k ochrannému pásmu silnice I/4 a navržené p eložky I/4 je plocha navržena pouze jako
podmín
p ípustná. Doporu eny jsou spíše stavby drobného charakteru, nebo veškeré stavby budou
povolovány pouze jako do asné, s asovým omezením do doby zahájení p eložky. O tom, zda bude možné tyto
stavby výhledov ponechat, bude rozhodnuto po zpracování PD silni ní p eložky.
Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
OV 31 - p i východním okraji sídla Dolany, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; navržený kanaliza ní ad
OV 62 - v centrální ásti sídla Horosedly, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Hlavní využití

Plochy ob anského vybavení – h bitov
- stav

OVh

ípustné využití
Parkov upravená ve ejná prostranství, krajinná zele , p írod blízké porosty a d eviny, travní porosty bez d evin,
solitéry s podrostem bylin. P ípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, vysazovat aleje
apod, z izovat stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy, výv sky), stavby související
s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury s provozem h bitova související.
Nep ípustné využití
Veškeré využití neuvedené jako p ípustné.

Hlavní využití

Plochy ve ejných prostranství (§ 7 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav
- návrh

VP
VP 5, VP 11, VP 19,
VP 69, VP 70a, VP 79,
VP 91, VP 92, VP 93,
VP 100

ípustné využití
Plochy ve ejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh ve ejných prostranství a další
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení, slu itelné s ú elem ve ejných
prostranství.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Vymezení zastavitelných ploch
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VP 5 - v západní ásti sídla kyn , u silnice I. t . I/4, v proluce mezi stávající zástavbou
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; ochranné pásmo silnice I. t .; zvýšenou hygienickou zát ž hluku;
plocha leží v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn
VP 11 - v západní ásti sídla kyn , mezi stávající zástavbou, silnicí II. t ídy a navrženou p eložkou silnice I. t ídy I/4,
navazuje na zastav né území
Obsluha území – sjezd ze stávající komunikace II. t ídy
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice II. t ídy a zvýšenou hygienickou zát ž hluku.
VP 19 – východním sm rem od sídla kyn , u navržené p eložky. silnice I. t ídy
Obsluha území – z bývalé silnice I. t ídy
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
VP 69 – v jihovýchodní ásti sídla Horosedly, mezi návrhovými plochami smíšenými obytnými (SO 65 a SO 80),
navazuje na zastav né území
Obsluha území – dle územní studie
Limity využití území – respektovat archeologickou lokalitu.
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
VP 70a – východním sm rem od sídla kyn , u stávající silnice I. t ídy. Sou ástí této plochy je plocha pro navrženou
trafostanici T 24.2.
Obsluha území – dle územní studie
Limity využití území – respektovat lokální biocentrum LBC 22; vzdálenost 50 m od kraje lesa, vedení a ochranné pásmo
el. vedení, navržené trafostanice, silnice I. t ídy, zvýšenou hygienickou zát ž hluku
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
VP 79 - v severovýchodní ásti sídla kyn , mezi navrženou p eložkou a stávající plochou ob anského vybavení bitovem, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu navrženého el. kabelu; archeologickou
lokalitu; plocha leží v ochranném pásmu h bitova.
VP 91 – na severním okraji sídla kyn , u silnice III. t ídy, mezi navrženou p eložkou silnice I. t ídy a navrženou
plochou výroby a skladování, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, stávající vodovodní a kanaliza ní ad, ochranné
pásmo silnice III. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
VP 92 – na západním okraji sídla kyn , mezi navrženou p eložkou silnice I. t ídy a stávající zástavbou, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat lokální biocentrum LBC 27; navržené vedení a ochranné pásmo el. vedení.
VP 93 - i západním okraji sídla kyn , odd luje plochu smíšenou výrobní od silnice I. t ídy, navazuje na zastav né
území.
Obsluha území – z navržené plochy SV 1 dle územní studie
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; lokální biokoridor LBK 10; vedení a ochranné pásmo STL
plynovodu, navržené vedení a ochranné pásmo el. vedení a navržené trafostanice, ochranné pásmo silnice I. t .; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
VP 100 - i západním okraji sídla kyn , odd luje plochu smíšenou výrobní od stávající silnice I. t ídy, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – z navržené plochy SV 38 dle územní studie
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; lokální biokoridor LBK 10; vedení a ochranné pásmo STL
plynovodu, navržené vedení a ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo silnice I. t .; zvýšenou hygienickou zát ž
hluku
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
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Hlavní využití

Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav

SO

ípustné využití
Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, p ípadn staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky
ob anského vybavení a ve ejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch
smíšených obytných jsou zahrnuty pouze pozemky staveb a za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením
nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území, nap íklad nerušící
výroba a služby, zem lství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v území.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary.
Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami

stávající,
nebo max. 15%

Zastav nost celková

stávající,
nebo max. 25%

Velikost stavebních parcel

minimáln 800m²

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech.

stávající nebo 1 nadzemní
podlaží+ podkroví
stávající nebo maximáln 11,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon (krom sídla kyn , kde není ur en)

stávající
nebo sedlová, polovalbová
stávající nebo 33º - 43º

Hlavní využití

Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl. 501/2006 Sb.)
- návrh

SO 16, SO 17, SO 18,
SO 20, SO 21, SO 22,
SO 30, SO 33, SO 34,
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SO 35,
SO 41,
SO 50,
SO 60,
SO 66,
SO 94

SO 36,
SO 43,
SO 51,
SO 61,
SO 70,

SO 40,
SO 45,
SO 52,
SO 65,
SO 80,

ípustné využití
Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, p ípadn staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky
ob anského vybavení (do 1000 m2) a ve ejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické
infrastruktury. Do ploch smíšených obytných jsou zahrnuty pouze pozemky staveb a za ízení, které svým provozováním
a technickým za ízením nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího
území, nap íklad nerušící výroba a služby, zem lství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v
území.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary.
Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami

max. 15%

Zastav nost celková

max. 25%

Velikost stavebních parcel

minimáln 800m²

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech.

1 nadzemní podlaží+ podkroví
maximáln 11,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon (krom sídla kyn , kde není ur en)

nebo sedlová, polovalbová
33º - 43º

Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby
SO 16 - v jižní ásti sídla kyn , mezi silnicí III. t ídy a železnicí, navazuje
na zástavbu v zastav ném území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace, p íp. sjezd ze silnice III. t ídy
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od kraje lesa, ochranné pásmo
dráhy a silnice III. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; plocha leží
v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn
Podmínka - Výstavba bude umožn na pouze s vyjád ením ke stavb Drážního
adu a dále za podmínky kladných vyjád ení v následných stupních
dokumentace, která bude respektovat podmínky ochrany proti povodni, hluku
ze železnice a rozhledová pole na sjezdu ze silnice III/14415.
SO 17 - v jižní ásti sídla kyn , navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od kraje lesa, ochranné pásmo
dráhy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku
Podmínka - Výstavba bude umožn na pouze za podmínky kladných vyjád ení
v následných stupních dokumentace, která bude respektovat podmínky
vzdálenosti minimáln 30m od okraje lesa, hluku ze železnice a ochranné
pásmo dráhy.
SO 18 – v severní ásti sídla kyn , mezi areálem zem lské výroby, místní
komunikací a navrženou p eložkou silnice I. t ídy I/4, navazuje na zastav né území.
Sou ástí této plochy je plocha pro navrženou trafostanici T 26.

2 RD

1 RD

25 - 30 RD
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Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat stávající vodovodní ad, vedení a ochranné
pásmo el. vedení a navržené trafostanice, ochranné pásmo památného stromu
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu
v grafické ásti.
SO 20 - p i severovýchodním okraji sídla P edenice, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat stávající vodovodní ad
SO 21 - p i severozápadním okraji sídla Záho ko, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat otev enou vodote a ochranné pásmo vodního
zdroje II. stupn , archeologickou lokalitu.
SO 22 - p i jižním okraji sídla Záho ko.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn ,
navržené vedení vodovodního adu.
SO 30 - p i severním okraji sídla Dolany, navazuje na zastav né území. Sou ástí
této plochy je plocha pro navrženou trafostanici T27.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; vzdálenost 50 m od kraje
lesa; stávající vodovodní ad; trasu stávajícího dálkového telekomunika ního
kabelu; vedení a ochranné pásmo el. vedení, trafostanice, archeologickou lokalitu.
SO 33 - v jižní ásti sídla Dolany; navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; navržený kanaliza ní ad
SO 34 - p i jižním okraji sídla Dolany; navazuje na zastav né území
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu
v grafické ásti.
SO 35 - v západní ásti sídla Dolany; navazuje na zastav né území.
Obsluha území – dle územní studie
Limity využití území – respektovat trasu stávajícího dálkového telekomunika ního
kabelu ;vedení a ochranné pásmo el. vedení, silnice II. t ídy; zvýšenou hygienickou
zát ž hluku, archeologickou lokalitu.
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu
v grafické ásti.
SO 36 v severovýchodní ásti sídla Dolany, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II. t ídy
Limity využití území – respektovat trasu stávajícího dálkového telekomunika ního
kabelu; ochranné pásmo silnice II. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku,
archeologickou lokalitu.
SO 40 - p i severozápadním okraji sídla Sp le, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat archeologickou lokalitu.
SO 41 - p i severním okraji sídla Sp le, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
SO 43 - západn od sídla Sp le
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
SO 45 - p i severním okraji sídla Sp le, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat archeologickou lokalitu.
SO 50 - p i severovýchodním okraji sídla Onšovice, navazuje na zastav né území.

max. 3 RD

1 RD

1 RD

4 RD

1 RD

max. 6 RD

max. 2 RD

1 - 2 RD

max. 2 RD

2 RD
1 RD

max. 2 RD
3 RD
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Sou ástí této plochy je plocha pro navrženou trafostanici T 29.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat otev enou vodote , ochranné pásmo navržené
trafostanice
SO 51 - p i severovýchodním okraji sídla Onšovice, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
SO 52 - p i severozápadním okraji sídla Onšovice, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

2 RD
1 RD

SO 60 - severn od sídla Horosedly, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
SO 61- p i severním okraji sídla Horosedly, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
SO 65 - i jihovýchodním okraji sídla Horosedly, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu
v grafické ásti.
SO 66 – p i východním okraji sídla Horosedly, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat archeologickou lokalitu.

3 RD
3 RD

8 - 10 RD

5 - 6 RD

SO 70 – východním sm rem od sídla kyn , u stávající silnice I. t ídy
Obsluha území – dle územní studie
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od kraje lesa, vedení a
ochranné pásmo el. vedení, silnice I. t ídy, zvýšenou hygienickou zát ž hluku
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu
v grafické ásti.

50 RD

SO 80 – v jižní ásti sídla Horosedly, u silnice III. t ídy, navazuje na zastav né
území
Obsluha území - sjezdem ze stávající silnice III. t ídy a z místní komunikace
Limity využití území – respektovat navržený kanaliza ní ad, navržené vedení a
ochranné pásmo el. vedení, silnice III. t ídy, archeologickou lokalitu.

max. 4 RD

SO 94 - v jižní ásti sídla kyn
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od kraje lesa

1 RD

Hlavní využití

Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav

DI

ípustné využití
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a za ízení pozemních komunikací, drah a jiných druh dopravy.
Plochy silni ní dopravy zahrnují silni ní pozemky silnic I., II. a III. t ídy a místních komunikací, v etn pozemk , na
kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace, nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen ,
a dále pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení, nap íklad autobusová nádraží, terminály, odstavná
stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a adové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby
pozemních komunikací, erpací stanice pohonných hmot.
Plochy drážní dopravy zahrnují obvod dráhy, v etn násp , zá ez , op rných zdí, most , kolejiš a doprovodné zelen ,
dále pozemky za ízení pro drážní dopravu, nap íklad stanice, zastávky, nástupišt a p ístupové cesty, provozní budovy a
pozemky dep, opraven, vozoven, p ekladiš a správních budov.
Cyklistická a p ší komunikace v etn chodník a zelených pás v navržené výstavb . Plochy ur ené pro umis ování
staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo, spoje a
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radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a
obsluhy území.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Hlavní využití

Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav

DI - S PHM

ípustné využití
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a za ízení pozemních komunikací, drah a jiných druh dopravy.
Plochy silni ní dopravy zahrnují silni ní pozemky silnic I. t ídy, v etn pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti
komunikace, nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi a doprovodné a izola ní zelen , a dále pozemky staveb dopravních
za ízení a dopravního vybavení, nap íklad areály údržby pozemních komunikací.
Plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn,
teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprost edn související s danou funkcí technické
infrastruktury a obsluhy území.
Podmín

p ípustné využití

Stávající erpací stanici pohonných hmot lze ponechat pouze za podmínky, že nebude p ekážet a negativn ovliv ovat
výstavbu p eložky I. t ídy. Veškeré stavební úpravy na erpací stanici budou povolovány pouze jako do asná stavba
s asovým omezením do doby zahájení p eložky. O tom, zda bude možné erpací stanici pohonných hmot výhledov
ponechat, bude rozhodnuto po zpracování PD silni ní p eložky.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Hlavní využití

Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl. 501/2006 Sb.)
- návrh

DI.D5/4.1, DI.D5/5.2,
DI.D5/5.3, DI.D5/6

ípustné využití
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a za ízení pozemních komunikací, drah a jiných druh dopravy.
Plochy silni ní dopravy zahrnují silni ní pozemky silnic I., II. a III. t ídy a místních komunikací, v etn pozemk , na
kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace, nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen ,
a dále pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení, nap íklad autobusová nádraží, terminály, odstavná
stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a adové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby
pozemních komunikací, erpací stanice pohonných hmot.
Plochy drážní dopravy zahrnují obvod dráhy, v etn násp , zá ez , op rných zdí, most , kolejiš a doprovodné zelen ,
dále pozemky za ízení pro drážní dopravu, nap íklad stanice, zastávky, nástupišt a p ístupové cesty, provozní budovy a
pozemky dep, opraven, vozoven, p ekladiš a správních budov.
Cyklistická a p ší komunikace v etn chodník a zelených pás v navržené výstavb . Plochy ur ené pro umis ování
staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo, spoje a
radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a
obsluhy území.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Vymezení navržených ploch
DI.D5/4.1 – návrh p eložky silnice I. t ídy I/4, obchvat m sta kyn , v etn sjezd na p vodní silnici I. t ídy.
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Limity využití území – plocha áste
leží v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupn .
DI.D5/5.2 - návrh p eložky silnice I. t ídy I/4, obchvat m sta kyn , v etn sjezd na p vodní silnici I. t ídy.
Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro protipovod ové opat ení a plocha pro navrženou trafostanici T 25.
Limity využití území – respektovat otev ené vodote e; lokální biocentrum LBC 27; navržené propojení LBK 10 s
LBC 27; lokální funk ní biokoridor LBK 21 a LBK 24; stávající interak ní prvky; vzdálenost 50 m od kraje lesa;
památné stromy v . jejich ochranného pásma; ochranné pásmo h bitova, stávající vodovodní a kanaliza ní ady, trasu
stávajícího dálkového telekomunika ního kabelu; stávající a navržené vedení a ochranné pásmo el. vedení;
archeologickou lokalitu.
DI.D5/5.3 - u východní hranice s k. ú. kyn . Plocha je ur ena pro p eložku silnice I. t ídy I/4, obchvat m sta kyn ,
etn sjezd na p vodní silnici I. t ídy.
Limity využití území – respektovat otev ené vodote e, navržené propojení LBK 10 s LBC 27; lokální funk ní biokoridor
LBK 10 a LBK 24; vzdálenost 50 m od kraje lesa; památné stromy v . jejich ochranného pásma; stávající vodovodní a
kanaliza ní ady, trasu stávajícího dálkového telekomunika ního kabelu
DI.D5/6 - u jihovýchodní hranice s k. ú. kyn . Jedná se o plochu pro p eložku silnice I. t ídy I/4, obchvat m sta kyn ,
etn sjezd na p vodní silnici I. t ídy.
Limity využití území – respektovat trasu stávajícího dálkového telekomunika ního kabelu

Hlavní využití

Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl. 501/2006 Sb.)
– stav

TI

- návrh

TI 42, TI 53

ípustné využití
Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozn související za ízení technického
vybavení, nap íklad vodovod , vodojem , kanalizace, istíren odpadních vod, staveb a za ízení pro nakládání s odpady,
trafostanic, energetických vedení, komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít a elektronických komunika ních
za ízení ve ejné komunika ní sít . Sou ástí t chto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jsou veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V ochranném
pásmu nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských za ízení, budov
sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd).
Vymezení zastavitelných ploch
TI 42 – OV, v jižní ásti sídla Sp le
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat stávající lokální biokoridor LBK 19; plocha áste
území.

leží v pasivním záplavovém

TI 53 – OV, v jižní ásti sídla Onšovice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat stávající lokální biocentrum LBC 16.

Hlavní využití

Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl. 501/2006 Sb.)
– stav

VS

ípustné využití
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a za ízení pro výrobu a skladování, skladové areály, pozemky
zem lských staveb, fotovoltaické elektrárny a pozemky související ve ejné infrastruktury.
Podmín

p ípustné využití
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Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že budou
spln ny hygienické limity, v p ípad zem lské výroby nep esáhnou tyto prostory 25% plochy budov ur ených
pro zem lskou výrobu.
Nep ípustné využití
U ploch pro výrobu a skladování jsou nep ípustné všechny innosti, které svými nep íznivými vlivy zasahují mimo
hranice vlastního pozemku (mimo dané funk ní využití).
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
V grafické ásti návrhu je vyzna ena lokalita v jihovýchodní ásti kyn , která bude prov ena územní studií v rozsahu
dle zákresu.
Zastav nost budovami

stávající nebo maximáln 25%

Zastav nost celková

stávající nebo maximáln 35%

Velikost stavebních parcel

stávající nebo minimáln 1000m²

Výškové regulativy
Výška budovy

Výška budovy do h ebene v metrech.

stávající nebo maximáln
2 nadzemní podlaží
+ p dní prostor
stávající nebo maximáln 12,5m
(u zem lských staveb
max. 10,5m)

Prostorové regulativy
St echa - typ

stávající nebo sedlová,
polovalbová, valbová

St echa - sklon

stávající nebo 20º - 43º

dorys budovy

stávající nebo p evážn
obdélníkový
min. 1:2 (u zem lských staveb
min. 1:2 - 1:3)

Hlavní využití

Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl. 501/2006 Sb.)
- návrh

VS 10, VS 44, VS 46,
VS 54, VS 64, VS 67,
VS 68

ípustné využití
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a za ízení pro výrobu a skladování, skladové areály, pozemky
zem lských staveb, fotovoltaické elektrárny a pozemky související ve ejné infrastruktury.
Podmín

p ípustné využití

Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že budou
spln ny hygienické limity, v p ípad zem lské výroby nep esáhnou tyto prostory 25% plochy budov ur ených
pro zem lskou výrobu.
Nep ípustné využití
U ploch pro výrobu a skladování jsou nep ípustné všechny innosti, které svými nep íznivými vlivy zasahují mimo
hranice vlastního pozemku (mimo dané funk ní využití).
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 25%
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Zastav nost celková

maximáln 35%

Velikost stavebních parcel

minimáln 1000m²

Výškové regulativy
Výška budovy

maximáln 2 nadzemní podlaží
+ p dní prostor

Výška budovy do h ebene v metrech.

maximáln 12,5m
(u zem lských staveb
max. 10,5m)

Prostorové regulativy
St echa - typ

sedlová, polovalbová, valbová

St echa - sklon
dorys budovy

20º - 43º
evážn obdélníkový
min. 1:2 (u zem lských staveb
min. 1:2 - 1:3)

Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby
VS 10 - v severní ásti sídla kyn , navazuje na zastav né území
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení.
VS 44 – v jižní ásti sídla Sp le, navazuje na zastav né území
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat stávající interak ní prvek
VS 46 – v jižní ásti sídla Sp le, navazuje na zástavbu v zastav ném území
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
VS 54 – v jižní ásti sídla Onšovice, navazuje na zastav né území
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat stávající lokální biokoridor LBK 19 a lokální biocentrum LBC 16; navržený
kanaliza ní ad, maximální hranici negativního vlivu OV
VS 64 – v jihozápadní ásti sídla Horosedly, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení
VS 67 – jihozápadn od sídla Horosedly
Obsluha území – napojením na místní komunikaci
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od kraje lesa
VS 68 – jihozápadn od sídla Horosedly
Obsluha území – napojením na místní komunikaci
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od kraje lesa
Podmínka - Pouze výstavba zem lského provozu (farmy) bude umožn na pouze za podmínky vlastnictví
nejmén 15 ha zem lské p dy k obhospoda ování.

Hlavní využití

Plochy smíšené výrobní (§ 12 vyhl. 501/2001 Sb.)
– stav
ípustné využití
Plochy smíšené výrobní a plochy ob anské vybavenosti.
Podmín

p ípustné využití

SV
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Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že budou
spln ny hygienické limity.
Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, t žká pr myslová výroba a sklady,
nep ípustná je rovn ž výstavba supermarket a obchodních za ízení v tších než 1000 m2 prodejní plochy.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami

stávající nebo maximáln 60 %

Zastav nost celková

stávající nebo maximáln 70 %

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo 2 nadzemní podlaží
+ p dní prostor
stávající nebo maximáln 12,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ

stávající nebo sedlová,
polovalbová

St echa - sklon

stávající nebo 33º - 43º

dorys budovy

stávající nebo p evážn
obdélníkový
minimáln 1:1,5

Hlavní využití

Plochy smíšené výrobní (§ 12 vyhl. 501/2001 Sb.)
– návrh

SV 1, SV 38, SV 39

ípustné využití
Plochy smíšené výrobní a plochy ob anské vybavenosti.
Podmín

p ípustné využití

Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že budou
spln ny hygienické limity, v p ípad výroby nep esáhnou tyto prostory 25% plochy budov ur ených pro výrobu.
Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, t žká pr myslová výroba a sklady,
nep ípustná je rovn ž výstavba supermarket a obchodních za ízení v tších než 1000 m2 prodejní plochy.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 60 %

Zastav nost celková

maximáln 70 %

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

2 nadzemní podlaží
+ p dní prostor
maximáln 12,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon

sedlová, polovalbová
33º - 43º
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dorys budovy

evážn obdélníkový
minimáln 1:1,5

Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby
SV 1 – i západním okraji sídla kyn , mezi stávající silnicí I. t . I/4 a navrženou p eložkou, navazuje na zastav né
území. Sou ástí této plochy je i návrh plochy pro protipovod ové opat ení a plocha pro navrženou trafostanici T17.
Obsluha území – jedním sjezdem ze stávající komunikace I. t ídy I/4 (spole ný i pro plochu SV 38), p es plochu VP 93
nebo VP 100 dle územní studie
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; vzdálenost 50 m od kraje lesa; lokální biokoridor LBK 10;
vedení a ochranné pásmo STL plynovodu, navržené vedení a ochranné pásmo el. vedení a navržené trafostanice,
ochranné pásmo silnice I. t . v ší i 20m od krajnice silni ního t lesa; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; trasu stávajícího
dálkového telekomunika ního kabelu
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
SV 38 - p i západním okraji sídla kyn , mezi stávající silnicí I. t . I/4 a navrženou p eložkou
Obsluha území – jedním sjezdem ze stávající komunikace I. t ídy I/4 (spole ný i pro plochu SV 1), p es plochu VP 93
nebo VP 100 dle územní studie
Limity využití území – respektovat otev enou vodote ; lokální biokoridor LBK 10; vedení a ochranné pásmo STL
plynovodu, navržené vedení a ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo silnice I. t . v ší i 20m od krajnice silni ního
lesa; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; trasu stávajícího dálkového telekomunika ního kabelu.
Podmínky - Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
SV 39 - p i západním okraji sídla kyn , mezi stávající silnicí I. t . I/4 a navrženou p eložkou
Obsluha území – sjezdem ze stávající komunikace I. t ídy I/4 (vydáno stavební povolení)
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo STL plynovodu, ochranné pásmo silnice I. t .; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku; trasu stávajícího dálkového telekomunika ního kabelu

Hlavní využití

Plochy vodní a vodohospodá ské (§ 13 vyhl. 501/2006 Sb.)
– stav
VV
- návrh

VV 32, VV 55

ípustné využití
Plochy vymezené za ú elem zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu p ed jejich škodlivými ú inky a
suchem, regulaci vodního režimu území a pln ní dalších ú el stanovených právními p edpisy upravujícími
problematiku na úseku vod a ochrany p írody a krajiny.
Plochy zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok a jiné pozemky ur ené pro p evažující vodohospodá ské
využití.
Vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, je možno z izovat p emost ní a lávky,
stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky, pro rekrea ní vodní plochy, mola, p ístavišt a jiná sportovní
za ízení, výstavba tech. infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jiná než hlavní a p ípustná funkce území je nep ípustná.
Vymezení navržených ploch
VV 32 - v jižní ásti sídla Dolany
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat navržený kanaliza ní ad, archeologickou lokalitu.
VV 55 - v jižní ásti sídla Onšovice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat funk ní lokální biokoridor LBK 17, navržený kanaliza ní ad, maximální hranici
negativního vlivu OV
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Hlavní využití

Plochy zem
- stav

lské (§ 14 vyhl. 501/2006 Sb.)
Z

ípustné využití
Plochy zem lské zahrnují pozemky zem lského p dního fondu, pozemky staveb, za ízení a jiných opat ení pro
zem lství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
ípustné je provád t na t chto územích zm ny druhu pozemku (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní všech
zákonných podmínek. P ípustná jsou protierozní opat ení - budování záchytných p íkop kolem ohrožených pozemk ,
izování obd lávaných nebo zatravn ných pr leh , terasování svažitých pozemk , znovuz izování mezí, z izovat a
provozovat na t chto územích sít a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování p ilehlého území,
elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území.
Dále je p ípustné umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata
formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), p ístavby stávajících trvalých staveb, z izování vodních nádrží,
ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. p i spln ní
zákonných podmínek.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní funkce a p ípustné je toto území nezastavitelné.

Hlavní využití

Plochy lesní (§ 15 vyhl. 501/2006 Sb.)
- stav

L

- návrh

L 90

ípustné využití
Plochy lesní zahrnují pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody
v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší
reten ní schopnosti krajiny. Dále ú elové komunikace nau né stezky, komunikace pro p ší, cyklisty, pro jízdu
s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních.
Dále je p ípustné umis ovat nezbytn nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, pro myslivost a ochranu p írody a
nezbytn nutné stavby dopravní a technické infrastruktury.
Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku pouze p i spln ní podmínky, že
nár st nep esáhne 20 % prvotn zkolaudované plochy.
Nep ípustné využití
Všechny innosti a za ízení krom výše uvedených (nap . výstavby objekt bydlení, sportu a rekreace, individuální
rekreace, dále objekt , které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,atd.).
Vymezení navržených ploch
L 90 - na západním okraji sídla kyn , mezi navrženou p eložkou silnice I. t ídy a stávající lesní plochou.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

Hlavní využití

Plochy p írodní (§ 16 vyhl. 501/2006 Sb.)
– stav

P
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ípustné využití
Plochy p írodní zahrnují pozemky ve zvlášt chrán ných územích, pozemky evropsky významných lokalit v etn
pozemk smluvn chrán ných, pozemky biocenter a výjime
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
ípustné je sou asné využití a využití, které zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného
využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.
Pouze ve výjime ných p ípadech lze p ipustit nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení, OV atd., p i co
nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny funk ního
využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do
nich, rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo innosti
ípustné a podmín né.

Hlavní využití

Plochy smíšené nezastav ného území
(§ 17 vyhl. 501/2006 Sb.)
– stav

SN

ípustné využití
Plochy smíšené nezastav ného území zahrnují pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky zem lského p dního
fondu, p ípadn pozemky vodních ploch a koryt vodních tok bez rozlišení p evažujícího zp sobu využití. Do plochy
smíšené nezastav ného území jsou zahrnuty i pozemky p irozených a p írod blízkých ekosystém a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.
Na plochách za azených mezi prvky ÚSES je p ípustné sou asné využití a využití, které zajiš uje vysoké zastoupení
druh organism a p irozenou skladbu bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extensivním
zem lském nebo lesnickém hospoda ení, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. P itom nesmí dojít ke
znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce sou asných funk ních biokoridor . Umis ování staveb v systému
ÚSES je omezeno jen na p né p echody inženýrských a dopravních staveb, vodohospodá ská za ízení, OV atd.
Na plochách neza azených mezi prvky ÚSES je navíc p ípustné umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti
(seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), p ístavby malého
rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb, z izování vodních nádrží,
ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky
spln ní zákonných podmínek. Na plochách neza azených do systému ÚSES je možné realizovat výstavbu ú elových
komunikací, polních cest, technické infrastruktury, povolovat lesnické, myslivecké a rybníká ské innosti (krmelce,
posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ) a z izovat menší vodní plochy.
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní všech
zákonných podmínek. Doporu ená je výsadba alejí a ochranné zelen .
Podmín né p ípustné využití
Umíst ní jiných než p ných p echod inženýrských a dopravních staveb, vodohospodá ská za ízení a OV je
podmín
p ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových parametr a nenarušení funk nosti
biokoridoru. Stavby procházející ÚSES budou uzp sobovány tak, aby nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny funk ního využití,
které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor , odvod ování pozemk , t žba nerostných
surovin apod., mimo inností podmín ných. Pro jakékoliv stavby mimo hlavní funkce a p ípustné je toto území
nezastavitelné (nap íklad sklady, chaty, chalupy).

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
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Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží (nap . hlukem,
prachem) uvnit hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. m že být realizováno teprve
po provedení takových opat ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zát ž a
všechny zjišt né negativní vlivy.
V navrhovaných ochranných pásmech není dovoleno takové využití, které by znemožnilo navrhované využití,
dále zde není dovoleno povolovat žádné stavby ani do asné vyjma navrhovaných staveb dopravy a technické
infrastruktury (a staveb p ímo souvisejících), pro které je toto území chrán no. Toto území je nutno chránit
z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících ízeních (v etn prostoru pro OP
plynoucích z p íslušných právních p edpis ), dále prostor pro jejich realizaci a pop . také následný p ístup
k nim.
které plochy ur ené pro výstavbu jsou z v tší ásti meliorované. P ed zahájením výstavby je nutné provést
úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní využití na
vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby.
POŽADAVKY NA OCHRANU VE EJNÉHO ZDRAVÍ
U lokalit s funk ním využitím bydlení a ploch smíšených obytných podél vlakového nádraží a železni ní trat bude
v rámci schvalovacího ízení konkrétních staveb doložen vliv hluku z železni ní dopravy na navrhovanou bytovou
výstavbu. Nesmí být p ekro eny povolené limity hluku stanovené Na ízením vlády .148/2006 Sb., o ochran zdraví
ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací (lokality se nacházejí v ochranném pásmu železnice).
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnicích I., II. a III. t .
a navrhovaných trafostanic dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV
V sídle kyn nemá stávající OV vyhlášené ochranné pásmo. Ve výkrese je zakreslena p edpokládaná maximální
hranice negativního vlivu OV na prost edí.
V sídlech Onšovice a Sp le je okolo navrhovaných ploch pro OV navržena maximální hranice negativního vlivu
OV pro území, které je OV ovliv ováno.
Jsou to hranice, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Navržené maximální hranice negativního vlivu ploch výroby a skladování (stávajících i navrhovaných) jsou hranice,
které nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it.
Hranice negativního vlivu ploch je vedena po hranici pozemku vymezeného pro toto funk ní využití a nebude
zasahovat na sousední pozemky.
V ploše negativního vlivu je možno umis ovat ojedin le stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajišt na ochrana
ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb.
Dále je možné umis ovat ojedin le stavby pro ubytování za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními
vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném vnit ním prostoru staveb.
MAX. HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU TECH. INFRASTRUKTURY A OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Hranice negativních vliv z provozu u ploch technické infrastruktury a u ploch ob anského vybavení i ploch bydlení
a smíšených obytných bude na hranici této plochy rozdílného využití (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Jedná
se o plochy stávající i navrhované.
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 6 m od b ehové hrany.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY (ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení st edov kého a novov kého osídlení. V p ípad výstavby je nutné
zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.
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VZDÁLENOST 50m OD KRAJE LESA A UMIS OVÁNÍ STAVEB
Hlavní stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 30m od kraje lesa (oplocení lze umístit v min.
vzdálenosti 5m od kraje lesa).
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržený koridor pro p eložku silnice I/4 a koridory pro vodovod jsou vymezeny jako ochrana území pro realizaci
zám
výstavby dopravní a technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru
pro umíst ní této stavby v navazujících ízeních (v etn prostoru pro OP plynoucí z p íslušných právních p edpis ) a
pop ípad také následný p ístup. P sobnost koridor pro dopravní a technickou infrastrukturu kon í realizací stavby.
Pokud nebude zm nou územního plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné
nevyužité pozemky budou navráceny zem lskému a lesnímu p dnímu fondu.
OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJ
Návrh vymezuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn .

g) vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných
opat ení, staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit
Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkrese – Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení
a asanací a dále v Hlavním výkrese.
SEZNAM VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK M
VYVLASTNIT
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY nadmístního významu
Dopravní infrastruktura - plochy navržených silnic I. t ídy
KÓD

PARCELA ÍSLO

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

DI.D5/4.1 Návrh plochy pro p eložku silnice I/4

-

kyn

DI.D5/5.2 Návrh plochy pro p eložku silnice I/4

-

kyn

DI.D5/5.3 Návrh plochy pro p eložku silnice I/4

-

Dolany u kyn

Návrh plochy pro p eložku silnice I/4

-

Dolany u kyn

DI.D5/6

EL

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY místního významu
Technická infrastruktura - plochy venkovního vedení VN a plochy pro trafostanice
KÓD

EL

PARCELA ÍSLO

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

TI-E2

Návrh plochy pro trafostanici T29
s el. vedením VN 22 kV

-

Onšovice u kyn

TI-E3

Návrh plochy pro trafostanici T28
s el. vedením VN 22 kV

-

Horosedly u kyn

TI-E4

Návrh plochy pro trafostanici T27

-

Dolany u kyn

TI-E5

Návrh plochy pro trafostanici T19
s el. vedením VN 22 kV

-

Dolany u kyn

TI-E6

Návrh plochy pro trafostanici T30
s el. vedením VN 22 kV

-

Horosedly u kyn ,
P edenice u kyn

TI-E8

Návrh plochy pro trafostanici T17
s el. vedením VN 22 kV

-

kyn ,
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Dolany u kyn
TI-E9

Návrh plochy pro el. vedení VN
22 kV

-

kyn ,
Dolany u kyn

TI-E10

Návrh plochy pro trafostanici T25
s el. vedením VN 22 kV

-

kyn ,
Dolany u kyn

TI-E11

Návrh plochy pro trafostanici T23
s el. vedením VN 22 kV

-

kyn

TI-E12

Návrh plochy pro trafostanici T22
s el. vedením VN 22 kV

-

kyn

TI-E13

Návrh plochy pro trafostanici T21
s el. vedením VN 22 kV

-

kyn

TI-E14

Návrh plochy pro trafostanici T20

-

kyn

TI-E15

Návrh plochy pro trafostanici T18

-

kyn

TI-E16

Návrh plochy pro trafostanici T26

-

kyn

TI-E17

Návrh plochy pro trafostanici T24.2

-

kyn

TI-E18

Návrh plochy pro trafostanici T24.1
s el. vedením VN 22 kV

-

kyn

TI-E19

Návrh plochy pro trafostanici T31
s el. vedením VN 22 kV

-

edenice u kyn

PARCELA ÍSLO

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

-

Dolany u kyn ,
Sp le u kyn

-

edenice u kyn

PARCELA ÍSLO

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Technická infrastruktura - plochy pro vodovod
KÓD

EL

TI-V1

Návrh plochy pro vodovodní ad

TI-V3

Návrh plochy pro vodovodní ad

Technická infrastruktura - plochy kanalizace
KÓD

EL

TI-K1

Návrh plochy pro istírnu odpadních
vod

-

Onšovice u kyn

TI-K2

Navržená jednotná kanalizace

-

Onšovice u kyn

TI-K3

Návrh plochy pro istírnu odpadních
vod

-

Sp le u kyn

TI-K4

Navržená jednotná kanalizace

-

Sp le u kyn

TI-K5

Navržená erpací stanice

-

Horosedly u kyn

TI-K6

Navržená výtlaková kanalizace

-

Horosedly u kyn

TI-K7

Navržená jednotná kanalizace

-

Dolany u kyn ,
Horosedly u kyn

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
Návrh prvk ÚSES
KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

LBK 5

Lokální biokoridor

Horosedly u kyn

LBK 10

Lokální biokoridor

kyn ,
Dolany u kyn

LBK 25

Lokální biokoridor

Dolany u kyn
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LBK 26

Lokální biokoridor

Dolany u kyn ,
Sp le u kyn ,
Onšovice u kyn

LBK 30

Lokální biokoridor

kyn

Opat ení ke zvýšení p irozené reten ní schopnosti v území
KÓD

EL

PARCELA ÍSLO

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

PVO 1

Zemní ochranná hrázka podél
Dolanského potoka

-

kyn

PVO 2

Zemní ochranná hrázka v niv
Voly ky

-

kyn

PVO 3

Mobilní hrazení na pravém b ehu eky
Voly ky

-

kyn

PVO 4

Terénní pr lehy ve svahu jižn
nad železnicí

-

kyn

PVO 5

Terénní pr leh ve svahu nad obcí
Onšovice

-

Onšovice u kyn

STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY
PRO ASANACI
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

h) vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo
Další ve ejn prosp šné stavby a ve ejn prosp šná opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo bez možnosti
vyvlastn ní, nejsou v ÚP kyn navrhovány.

i)

vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále
stanovení lh ty pro po ízení územní studie, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této studii do evidence územn
plánovací innosti

Návrh ÚP kyn vymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií.
Tyto plochy jsou ozna eny ve výkrese Základní len ní území a v Hlavním výkrese.
Jedná se o plochy :
k. ú. kyn
- západní okraj sídla kyn : SV 1, OV 3, OV 4, VP 93
- severní okraj sídla kyn : SO 18, VP 91
- východn od sídla kyn : OV 15, VP 19, SO 70, VP 70a
- stabilizované plochy OV a VS na jihovýchodním okraji sídla kyn
k. ú. Dolany u kyn

- jihozápadní ást sídla Dolany: SO 34, SO 35
- západní okraj sídla kyn : SV 38, VP 100

k. ú. Horosedly u kyn

- jihovýchodní okraj sídla Horosedly: SO 65, VP 69

U t chto navržených ploch bude územní studie vyhotovena do 10 let od vydání územního plánu.
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j)

vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo po ízení a
vydání regula ního plánu

Návrh ÚP kyn nevymezuje plochy, u kterých by bylo nutné po ízení a vydání regula ního plánu.

k) stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Územní plán kyn ned lí návrh do jednotlivých etap.

l)

údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres
ipojené grafické ásti

Návrh územního plánu kyn obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
GRAFICKOU ÁST
1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres
3. Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací

45 stran
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

k n mu

