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ÚPLNÉ ZN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAB ICE PO ZM
a)

.1

Vymezení zastav ného území

Zastav né území bylo aktualizováno ke dni 1.2.2019.

b)

Koncepce rozvoje území sídla, ochrany a rozvoje jeho hodnot

ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE SÍDLA
Obec Slab ice se nachází na pravém b ehu vodní nádrže Orlík, p ibližn 20 km od spádového m sta Písek.
Z tohoto d vodu se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení v rodinných domech a v blízkosti Orlické p ehrady
individuální rekreace. V menší mí e potom rozvoj zem
lství, podnikání a ob anského vybavení. Ve stávající
zástavb p i realizaci výstavby byt je nutné klást d 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 anskou vybavenost, která nenaruší okolní bydlení.
Rozvoj zastav ného území je ur en p evážn k rekonstrukci, modernizaci a dostavb . Dostavba je soust ed na
edevším na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním využitím stávající dopravní a
technické infrastruktury. Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavb je situováno vždy na vlastním pozemku.
Je podporován cestovní ruch a rekrea ní funkce ve stávajících objektech. Budou vytvo eny podmínky pro
chalupa ení a drobné služby.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT
A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY
Architektonické a urbanistické hodnoty správního území obce Slab ice jsou výsledkem historického vývoje a
lenitosti krajiny. Architektonickou hodnotu ešeného území jako je tradi ní sklon st ech vyskytující se ve stávající
zástavb a roztroušenost zástavby po krajin , je nutné v pr
hu navrhování a realizace stavebních inností
respektovat.
Je nutno respektovat i památkov nechrán né drobné stavby (Boží muka, kapli ky, kamenné k íže, litinové k íže,
apod.), nebo tvo í tradi ní sou ást kulturní krajiny.
Nejhodnotn jší zástavba
Jedná se o architektonicky a urbanisticky nejhodnotn jší území p vodní zástavby jednotlivých sídel, dané
edevším charakterem zástavby historických intravilán sídel a památkov chrán ných objekt .
Mén hodnotná zástavba
Jedná se o novodob jší objekty sm rem k okraj m jednotlivých sídel správního území.
Nejmén hodnotná zástavba
Obecn se jedná o plochy bytových dom , výroby a výrobních služeb, technické vybavenosti a zem
lské
výroby.
Podmínky ochrany:
V návrhu je nezbytné dodržet pom rn podrobné regulativy pro stávající i navrženou zástavbu. Z navržených
regulativ je nezbytné zd raznit a dodržet p edevším: výškovou hladinu zástavby, sklon a typ st echy,
obdélníkový p dorys navržených objekt .
KULTURNÍ HODNOTY
Kulturní hodnoty jsou ÚP Slab ice zachovány a rozvíjeny v souladu s ochranou p írodních a civiliza ních hodnot.
ÚP klade d raz na stabilizaci sídelní funkce a její rozvoj s ohledem na zachování urbanistických a stavebních
forem charakteristických pro tuto oblast.
Z hlediska historického odkazu považuje ÚP za kulturní hodnoty památkov chrán né objekty a archeologické
lokality.
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o státní památkové pé i. V návrhu jsou tyto hodnoty respektovány.
HODNOTY CIVILIZA NÍ
Významnou civiliza ní hodnotou území je dobrá dopravní dostupnost celého ešeného území, která je zde
zastoupena silnicemi II. a III. t ídy a sítí místních komunikací. V ešeném území neprochází železni ní tra . V
ešeném území se nacházejí plochy technické infrastruktury tj. trasy el. vedení VN 22 kV, vodní zdroje, vodojemy
a telekomunika ní kabely. Rozvoj dopravní a technické infrastruktury souvisí s p ipojením nov navrhovaných
ploch zástavby.
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HODNOTY P ÍRODNÍ
Krajinu v okolí Slab ic je možné ozna it za antropogenní, pouze místy je harmonická až harmonická vyšší kvality.
irozené a p írod blízké porosty (p irozeného a p írod blízkého charakteru ve 4. až 5. stupni ekologické
stability) se v ešeném území mimo lesní prost edí vyskytují p edevším blízko vodních tok .
Ve správním území obce se nenachází žádné p írodní rezervace ani p írodní památky.
Významné krajinné prvky: v ešeném území se nacházejí lesy, rašeliništ , vodní toky, rybníky a údolní nivy.
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o ochran p írody a krajiny.

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 jednotlivých sídel. 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 d raz na 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.
ÚP eší p evážn návrh ploch pro bydlení v rodinných domech. Tyto plochy v tšinou vhodn navazují na stávající
zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi stávající zástavbou. 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 m ítko stávající zástavby.
Podmínkou pro výstavbu RD soust ed ných podél silnic II. a III. t ídy je prokázat eliminaci hlukové zát že.
Ve východní ásti sídla Nem jice je navržena plocha výroby a skladování, v západní ásti sídla Nem jice jsou
navrženy plochy výroby a skladování a plochy výroby a skladování – zem
lská výroba. Tyto plochy jsou
zám rn navrhovány mimo obytnou zástavbu, v návaznosti na již stávající plochy zem
lské výroby.
V okolí vodní nádrže Orlík jsou navrženy plochy individuální rekreace, které vypl ují volný prostor mezi plochami
stávající individuální rekreace, p ípadn na tyto plochy navazují.
V okrajových ástech sídla Písecká Smole , v jižní ásti sídla Slab ice a ve východní ásti sídla Nem jice jsou
navržené plochy pro soukromé zahrady. Tyto plochy vesm s navazují na stávající zástavbu.
Plochy ob anské vybavenosti - sportu jsou navrženy v sídle Slab ice, u stávajícího fotbalového h išt dále
v jihovýchodní ásti sídla Nem jice.
Je nutno respektovat navržené hranice negativních vliv .
Podrobn jší vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití.
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY
OZNA .
PLOCHY

CHARAKTERISTIKA PLOCHY

VÝM RA V HA
k.ú. Slab ice

BR 5

OS 6

BR 7

Plocha bydlení - RD - západní ást sídla Slab ice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace a ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice III. t ídy, elektrického
vedení, ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již áste
ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha ob anského vybavení - sport - jihozápadní ást sídla Slab ice,
navazující na stávající zástavbu a fotbalové h išt .
Obsluha území - sjezd ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo h bitova, ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Lokalita bude prov ena územní studií. Lokalita byla již ešena v p edešlém
ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - jihozápadní ást sídla Slab ice, navazuje na sídlo Písecká
Smole .
Obsluha území - sjezdy ze silnice III. t ídy a ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat a ochranné pásmo silnice III. t ídy a h bitova,
ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita bude prov ena územní studií. Lokalita byla již ešena v p edešlém
ÚPnSÚ.
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BR 3

BR 4

Plocha ve ejných prostranství - ve ejná zele - jihozápadní ást sídla Slab ice,
dopl uje návrh bydlení.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice III. t ídy a h bitova,
vodovod a kanalizaci, ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita bude prov ena územní studií. Lokalita byla již ešena v p edešlém
ÚPnSÚ.
Plocha ve ejných prostranství - ve ejná zele - jižní ást sídla Slab ice,
dopl ující plochu p ed h bitovem.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo h bitova, vodní zdroj a stávající
vodovod, ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již áste
ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha rekreace - soukromé zahrady - v jižní ásti sídla Slab ice.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace a silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo h bitova a vzdálenost 50m od
kraje lesa, ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - východní okraj sídla Sla ice, vedoucí k sídle Nem jice
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat el. vedení v etn ochranné pásmo, ochranné
pásmo silnice III. t ídy, ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha výroby a skladování - výroba a výrobní služby - východn od sídla
Slab ice, navazující na stávající zem
lský objekt.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat el. vedení v etn ochranného pásma, ochranné
pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - východní okraj sídla Slab ice.
Obsluha území - ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice III. t ídy, ochranné
pásmo komunika ního vedení.
Plocha rekreace - soukromé zahrady - východní okraj sídla Slab ice
Obsluha území - ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice III. t ídy, navrženou
maximální hranici negativního vlivu prost edí
OV, ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Plocha technické infrastruktury - OV - východní okraj sídla Slab ice, v blízkosti
otev ené vodote e.
Obsluha území - z navržené p íjezdové komunikace.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo komunika ního vedení.
Plocha bydlení - RD - východní okraj sídla Slab ice.
Obsluha území - ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice III. t ídy, navrženou
maximální hranici negativního vlivu prost edí
OV, ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Lokalita byla již áste
ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - severní okraj sídla Slab ice.
Obsluha území - ze silnice III. t ídy a navržené místní komunikace.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo komunika ního vedení.
k.ú. Nem jice
Plocha bydlení - RD - severozápadní ást sídla Nem jice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vodovod v etn vodního zdroje, el. vedení
etn trafostanice a jejich OP, ochranné pásmo komunika ního vedení.
Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Nem jice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace
Limity využití území - respektovat optický telekomunika ní kabel, ochranné pásmo
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komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Nem jice, dopl ující stávající zástavbu.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - ešit zvýšenou hygienickou zát ž hluku silnice II. t ídy (viz
kap. f) podmínky pro využití ploch - výstupní limity), ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Lokalita byla již áste
ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha rekreace - soukromé zahrady - severovýchodní ást sídla Nem jice,
navazující na stávající zástavbu.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace, p ípadn sjezdem ze
stávající silnice II. t ídy.
Limity využití území - ešit zvýšenou hygienickou zát ž hluku silnice II. t ídy (viz
kap. f) Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), vzdálenost 50m od kraje lesa a
el. vedení v etn ochranného pásma, ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - západní ást sídla Nem jice, navazující na stávající
zástavbu.
Obsluha území - sjezdy ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - jižní ást sídla Nem jice, navazující na stávající zástavbu.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat optický telekomunika ní kabel, ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Plocha bydlení - RD - v jihovýchodní ásti sídla Nem jice, navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat optický telekomunika ní kabel, ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha rekreace - soukromé zahrady - v jihovýchodní ásti sídla Nem jice,
navazuje na zastav né území.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - ešit zvýšenou hygienickou zát ž hluku silnice II. t ídy (viz
kap. f) Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha ob anského vybavení - sport - v jihovýchodní ásti sídla Nem jice.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat optický telekomunika ní kabel, ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha ve ejných prostranství - ve ejná zele - v jihovýchodní ásti sídla
Nem jice.
Limity využití území - ešit zvýšenou hygienickou zát ž hluku silnice II. t ídy (viz
kap. f) Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), vodovod a vodní zdroj,
ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha výroby a skladování - zem
lská výroba - jihovýchodn od sídla
Nem jice, navazující na stávající zem
lský objekt.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace, sjezdy ze silnice II. t ídy.
Limity využití území - respektovat el. vedení v etn ochranného pásma, vzdálenost
50m od okraje lesa, ochranné pásmo silnice II. t ídy, archeologickou lokalitu,
ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již áste
ešena v p edešlé územn plánovací dokumentaci.
Plocha rekreace - soukromé zahrady - v západní ásti sídla Nem jice, navazuje
na zastav né území.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace a komunikace III. t ídy.
Limity využití území - respektovat optický kabel, meliorace, ochranné pásmo
komunika ního vedení.
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BR 25
BR 26

Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Nem jice, dopl ující stávající zástavbu.
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo komunika ního vedení.
Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Nem jice, dopl ující stávající zástavbu.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo komunika ního vedení.

0,36
0,12

k.ú. Písecká Smole

RI 1

RI 2

RI 4

BR 5

RZ 6

RZ 7

RZ 8

VPZ 9

RZ 10

BR 11

BR 12

Plocha rekreace - individuální - západní ást k.ú. Písecká Smole , navazuje na
stávající individuální rekreaci.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa a interak ní
prvek, ochranné pásmo komunika ního vedení.
Plocha rekreace - individuální - západní ást k.ú. Písecká Smole , navazuje na
stávající individuální rekreaci.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha rekreace - individuální - v jihozápadní ásti k.ú. Písecká Smole .
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Písecká Smole , navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop ípad ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice III. t ídy, ochranné
pásmo el. vedení, ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již áste
ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha rekreace - soukromé zahrady - severní ást sídla Písecká Smole ,
navazuje na zastav né území.
Limity využití území - respektovat návrh deš ové kanalizace a návrh otev ené
vodote e, ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha rekreace - soukromé zahrady - v severovýchodní ásti sídla Písecká
Smole , Na zahrádkách.
Limity využití území - respektovat vodovod, ochranné pásmo komunika ního
vedení.
Lokalita byla již áste
ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha rekreace - soukromé zahrady - západní ást sídla Písecká Smole ,
navazuje na zastav né území.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha systému sídelní zelen - ve ejná prostranství - východní ásti sídla
Písecká Smole .
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa a OP vodovodu,
ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha rekreace - soukromé zahrady - jihozápadní ást sídla Písecká Smole ,
navazuje na zastav né území.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - jihovýchodní ást sídla Písecká Smole , navazuje na
zastav né území. Východní ást plochy je plochou p estavby.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, pop ípad ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat, ochranné pásmo el. vedení v etn trafostanice,
ochranné pásmo komunika ního vedení, vzdálenost 50m od okraje lesa.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Písecká Smole , navazuje na zastav né
území.
Limity využití území - respektovat otev enou vodote , ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
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Plocha bydlení - RD - jižní ást sídla Písecká Smole , navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha technické infrastruktury - OV - v jižní ásti sídla Písecká Smole .
Obsluha území - z navržené p íjezdové komunikace.
Limity využití území - respektovat lesní plochy, ochranné pásmo komunika ního
vedení.
Plocha bydlení - RD - severní ást sídla B ezí.
Obsluha území - ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice III. t ídy a vzdálenost
50m od okraje lesa.
Plocha bydlení - RD - jihovýchodní ást sídla B ezí, u silnice III. t ídy.
Obsluha území - ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice III. t ídy.
Plocha bydlení - RD - jihovýchodní ást sídla B ezí, u silnice III. t ídy.
Obsluha území - ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice III. t ídy.
Plocha bydlení - RD - jihovýchodní ást sídla B ezí, u silnice III. t ídy.
Obsluha území - ze silnice III. t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice III. t ídy, ochranné
pásmo el. vedení.
Plocha bydlení - RD - západní ást sídla Písecká Smole , navazuje na zastav né
území.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - severovýchodní ást sídla Písecká Smole .
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo h bitova, ochranné pásmo
komunika ního vedení.
Lokalita byla již ešena v p edešlém ÚPnSÚ.
Plocha bydlení - RD - severovýchodn od sídla B ezí.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa.
Plocha rekreace - soukromé zahrady - jižní ást sídla Písecká Smole .
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - ochranné pásmo komunika ního vedení.

Celé správní území obce Slab ice je sou ástí leteckého koridoru – vzdušný prostor MO
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R.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
V návrhu ÚP Slab ice se s návrhem sídelní zelen uvažuje u ploch pro bydlení, ploch výroby a skladování a u
ploch protipovod ových opat ení.

d)

Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení
podmínek pro jejich umís ování

v etn

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Dopravní návrh považuje stávající trasy silnic II. a III. t ídy za územn stabilizované. U komunikací, které
zp ístup ují objekty bydlení, je v p evážné mí e nutno po ítat s úpravou v odpovídajících parametrech a alespo
jednostranným chodníkem. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro n respektovat alespo územní rezervu.
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.
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. V navržených plochách je nutné, aby všechny budované objekty m ly
svoji garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících
ubytovací služby.
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KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO

EŠENÍ A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ

ODTOKOVÉ POM RY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Je pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok . Doporu ují se vhodná krajinná revitaliza ní
opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. Dále v p ípad
ast jších výskyt p ívalových deš se doporu uje z izovat záchytné stoky pro svedení t chto srážek.
V rámci protipovod ových opat ení se navrhují nové vodní plochy na jihovýchodním a jihozápadním okraji
Nem jic, záchytný p íkop (pr leh) z jižní strany Nem jic, záchytné p íkopy (pr lehy) ze severní strany Písecké
Smol e, vodní plocha západn od Písecké Smol e p ed vyúst ním záchytného p íkopu do Vltavy a další plocha
severn od sídla Slab ice.
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zájmovou oblast se navrhuje napojit na Vodárenskou soustavu Jižní echy (ÚV Plav, vodárenská nádrž ímov)
z Bernartic samostatnou v tví Bernartice - Bílina - Svatkovice - Nem jice a dále jižn sm r Draží , Chráš any,
ezí a Vranov. U Nem jic je navržen VDJ 2x 50 m3 (cca 496.00 m n.m.). Na tento systém budou napojeny
Nem jice a dále Slab ice a Písecká Smole . V t chto sídlech bude vybudována vodovodní sí v rámci
navrhované zástavby a k doposud nenapojeným objekt m a bude ukládána do komunikací i podél nich, pro níže
položené lokality s redukcí tlaku. Do doby napojení na VSJ se navrhuje posílení stávajícího vodního zdroje.
Okolo vodních zdroj je pot eba vyhlásit ochranné pásmo.
ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Navrhované technické ešení vodohospodá ské infrastruktury p edstavuje:
- návrh OV v sídle Slab ice s vybudováním napojení na stávající kanalizaci
- návrh OV v sídle Písecká Smole s vybudováním napojení na stávající kanalizaci
Výstavba splaškové kanalizace umožní napojení obytných dom i provozoven na spolehlivou kanaliza ní sí a
išt ní odpadních vod.
Kanalizace:
Jednotlivé kanaliza ní v tve jsou ešeny s ohledem na spádové pom ry v sídle a možnost gravita ního odvodu
splaškových vod. P ed napojením jednotlivých nemovitostí na navrhovanou kanalizaci je nutno vy adit z provozu
domovní septiky.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Stávající trafostanice TS mají dostate nou rezervu výkonu pro nov navrženou výstavbu. Navržené plochy budou
pokryty z trafostanic T 1-T 4, T 6-T 9 a T 11.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Správním územím obce Slab ice neprochází trasa tranzitního ani vysokotlakého plynovodu.
Návrh ÚP nenavrhuje plynofikaci ve správním území obce Slab ice.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
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 vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší.
Jako výhodný zdroj vytáp ní se 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 , do
budoucna není vylou ena plynofikace.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech a p íslušnou provád cí vyhláškou. Sou asný stav
nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Návrh ÚP vymezuje plochu ob anského vybavení - sportu v sídle Slab ice, u stávajícího fotbalového h išt
a v jihovýchodní ásti sídla Nem jice.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Plochy ve ejných prostranství jsou vymezeny v ochranném pásmu silnice, el. vedení a ochranném pásmu
bitova.
U navržených zastavitelných ploch v tších než 2 ha je nutná plocha ve ejného prostranství min. 1000 m².
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CIVILNÍ OCHRANA
V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu
Jiho eského kraje.

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, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost

NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Ve volné krajin je podmín
umožn no zales ování pozemk na plochách navazujících (pokud je ú elné a
nutné tuto návaznost vyžadovat viz. dále v textu) na stávající PUPFL a na plochách, jejichž zalesn ním dojde
k ucelení PUPFL. Nesmí se jednat o zem
lskou p du s I. a II. t ídou ochrany. Dále je ve volné krajin
umožn no z izování vodních ploch a umis ování do asných staveb pro zabezpe ení zem
lské innosti, jako
jsou seníky, p íst ešky pro zv
a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , realizace komunitního
kompostování, polních hnojiš za spln ní zákonných podmínek ZPF, budování komunikací a cyklotras, technické
infrastruktury, opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová
a protierozní opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny. Lze povolovat n které lesnické, myslivecké
a rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ). Na lesních pozemcích jsou
umožn ny zm ny stávajících staveb pro individuální rekreaci. Vše v souladu se stanovenými podmínkami pro
využití ploch s rozdílným zp sobem využití viz kapitola f).
Stanovení koncep ních podmínek pro zm ny využití:
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 ),
protipovod ová ochrana území a osídlení,
zajiš ování ochrany vodních zdroj .
ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu, láze ství.

NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vymezen p ekryvným zp sobem využití území.
V návrhu jsou vymezeny plochy pro územního systému ekologické stability krajiny - biocentra a biokoridory, a
stanoveny podmínky pro jejich využití.
VYMEZENÉ PRVKY ÚSES
Ozna ení: NBK 60
Typ funk nosti: nadregionální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Název: Št chovice - Hlubocká obora

Velikost:
30,957 ha

Typ prvku: vodní
Stávající využití: tok

Málo funk ní vodní osa vymezená jako b eh orlické p ehradní nádrže a okrajový pás hladiny v š. 50 m.
Cíl:
Postupné samovolné za le ování b ehového pásma zdrže do p írodního prost edí.
Ozna ení: NBK 60

Název: Št chovice - Hlubocká obora

Typ funk nosti: nadregionální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní - funk ní
Charakter:

Typ prvku: mezofilní hájová
Stávající využití: les, louka, tok

Velikost:
60,53 ha

Biokoridor tvo í prudší zalesn né svahy za íznutého údolí Vltavy v úseku Z od Slab ic, p evažují smíšené
druhotné lesy s p evahou p irozených d evin BO a DB na stanovišti s mozaikou teplomilných doubrav s
ostr vky skalních bor i mezofilních háj .
Cíl:
Ochrana stávajících hodnotných lesních spole enstev, p echod na p irozené podrostní formy hospoda ení,
postupné propojení skupin p irozené skladby a struktury.
Ozna ení: RBC 786

Název: Sv. Ján

Typ funk nosti: regionální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní - funk ní

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, tok, komunikace
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Velikost:
195,045 ha

Charakter:
Biocentrum tvo í zalesn né svahy kanonu Vltavy a navazující hluboké zá ezy bo ních roklí s drobnými
vodote emi s p irozenými smíšenými a borovými lesy i kulturními porosty se smrkem.
Cíl:
Postupný vývoj rozsáhlého komplexu les p irozené skladby a struktury s maloplošnými podrosteními formami
lesnického hospoda ení. Ochrana stávajících hodnotných lesních partií, postupná rekonstrukce kulturních
porost .
Ozna ení: LBK 211

Název: Za hájky

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les

Velikost:
2,345 ha

V trase biokoridoru podél h ebene vzrostlé i mladé kulturní smrkoborové lesní porosty.
Ozna ení: LBK 218

Název: Smole

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, komunikace

Velikost:
3,359 ha

V trase biokoridoru vzrostlé kulturní smrkoborové lesní porosty, místy s p ím sí p irozených listná
Ozna ení: LBK 226

Název: Široká

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les

.

Velikost:
2,072 ha

V trase biokoridoru p evažují partie kulturních smrkoborových les s p ím sí p irozených listná
lesního komplexu.
Ozna ení: LBK 232

Název: K Dubovému vrchu

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní, nefunk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, orná, komunikace

v okrajích

Velikost:
3,836 ha

V trase biokoridoru porosty kulturních smrkoborových les s p ím sí p irozených listná a jejich okraje, mimo
les travnatá mez místy s k ovinami v pozemcích luk a polí a pozemky polí podél silnice doprovázené
ojedin lými k ovinami a stromy.
Ozna ení: LBK 233

Název: Dlouhá polí ka

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, orná, tok, vodní plocha,
komunikace

Velikost:
5,513 ha

Charakter:
V trase biokoridoru drobná kanalizovaná vodote p evážn bez d evinné vegetace v údolnici s pozemky luk a
polí, zatrubn ný úsek vodote e a drobná nádrž s úzkými litorály.
Ozna ení: LBK 234

Název: Pastušiny

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les

Velikost:
1,204 ha

V trase biokoridoru okraje kulturních lesních porost s pest ejší skladbou d evin.
Ozna ení: LBK 238

Název: Hájky

Typ funk nosti: lokální biokoridor

Typ prvku:
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Velikost:
4,666 ha

Funk nost: áste
Charakter:

funk ní, nefunk ní

Stávající využití: les, louka, orná, tok, komunikace

V trase biokoridoru pozemky polí s navrženým založením travnatého pásu s lemem k ovin s protierozní funkcí,
pozemky degradovaných suchých lad, okraje kulturních lesních porost s pest ejší skladbou d evin, k ovinaté
meze na okraji luk.
Ozna ení: LBK 240

Název: Slab ice

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, vodní plocha, tok, komunikace

Velikost:
3,227 ha

V trase biokoridoru p irozený vodní tok v úzké roklin zarostlé p irozenými smíšenými lesy a v upraveném
úseku protékajícím zástavbou sídla Slab ice.
Ozna ení: LBK 248

Název: K Táboru

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní, nefunk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, orná

Velikost:
0,9 ha

V trase biokoridoru okraje kulturních lesních porost s pest ejší skladbou d evin a polní cesta doprovázená
ruderalizovaným lemem s ojedin lými ke i.
Ozna ení: LBK 255

Název: Psohlavec

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní, nefunk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, zahrada, orná

Velikost:
1,519 ha

V trase biokoridoru okraje kulturních lesních porost s pest ejší skladbou d evin, místy paseky, mimo les cesta
v pozemcích luk místy doprovázená k ovinami a stromy s p irozenými druhy.
Ozna ení: LBK 256

Název: Psohlavec

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, orná, tok, komunikace

Velikost:
3,40 ha

V trase biokoridoru drobná p irozená vodote s b ehovými porosty v travnaté údolnici, zatrubn ná vodote v
polích, pozemky degradovaných vlhkých lad a úsek podél silnice mezi poli doprovázené travnatým pásem s
ojedin lými k ovinami a stromy.
Ozna ení: LBK 257

Název: Za hájky

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, tok

Velikost:
1,08 ha

V trase biokoridoru p irozený vodní tok s úzkým lemem lužních porost v zalesn ném údolí mezi kulturními
lesy.
Ozna ení: LBK 269

Název: K B ezí

Typ funk nosti: lokální biokoridor
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, tok, komunikace

Velikost:
4,144 ha

V trase biokoridoru p irozený vodní tok v úzké roklin zarostlé p irozenými smíšenými porosty, jinde tok s
úzkým doprovodem lužních porost v zalesn ném údolí s kulturními lesy.
Ozna ení: LBC 170

Název: Dolní Rastory

Typ funk nosti: lokální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, tok
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Velikost:
11,70 ha

Charakter:
Travnatá úžlabina s drobnou upravenou vodote í Velkého potoka, p ilehlá mezofilní kulturní louka a smíšená
kmenovina ve svahu vrchu Za Hájky v pozvolna zvln ném terénu Bechy ské pahorkatiny.
Ozna ení: LBC 195

Název: Dubový vrch

Typ funk nosti: lokální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les

Velikost:
5,361 ha

Kulturní jehli naté porosty r zného v ku místy se skupinovou p irozenou listnatou p ím sí kolem oblé
vyvýšeniny p i h ebeni Dubového vrchu v pozvolna zvln ném terénu Bechy ské pahorkatiny.
Ozna ení: LBC 199

Název: Pastušiny

Typ funk nosti: lokální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, tok, vodní plocha

Velikost:
3,888 ha

Travnatá úžlabina s menší novou nádrží protékanou Slab ickým potokem a p ilehlý svah s kulturním
jehli natým lesem, místy s p irozenou skupinovou listnatou p ím sí v pozvolna zvln ném terénu Bechy ské
pahorkatiny.
Ozna ení: LBC 200

Název: epinec

Typ funk nosti: lokální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les

Pás kulturní smrkoborové kmenoviny s vtroušenými listná i kolem temene vrchu
zvln ném terénu Bechy ské pahorkatiny.
Ozna ení: LBC 204

Název: Chmelišná

Typ funk nosti: lokální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les

Velikost:
3,013 ha

epinec v pozvolna

Velikost:
8,710 ha

Kulturní i p irozen jší smíšené lesní porosty v prudkých, jen místy skalnatých svazích údolí Vltavy nad
hladinou vodní nádrže Orlík a partie luk s k ovinatými mezemi nad svahem.
Ozna ení: LBC 206

Název: Souložnice

Typ funk nosti: lokální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní - funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, tok, vodní plocha, louka, zahrada

Velikost:
2,846 ha

Úzká zalesn ná roklina mezi pozemky polí s p irozeným listnatým porostem a drobnou vodote í v pozvolna
zvln ném terénu Bechy ské pahorkatiny.
Ozna ení: LBC 210

Název: Tábor

Typ funk nosti: lokální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les

Velikost:
2,894 ha

Starší kulturní smrkoborový porost p i temeni s p irozenou listnatou p ím sí kolem oblé vyvýšeniny vrchu
Tábor v pozvolna zvln ném terénu Bechy ské pahorkatiny.
Ozna ení: LBC 211

Název: Strojetínská

Typ funk nosti: lokální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní - funk ní

Typ prvku:
Stávající využití: les
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Velikost:
5,889 ha

Charakter:
irozené smíšené r znov ké lesní porosty v prudkých, skalnatých svazích údolí Vltavy nad hladinou vodní
nádrže Orlík.
Ozna ení: LBC 213

Název: Písecká Smole

Typ funk nosti: lokální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní - funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, tok

Velikost:
4,247 ha

Zalesn ná rokle Slab ického potoka se smíšenými lesy a p ilehlá partie mezofilních lad s k ovinatými liniemi a
sukcesí ve zvln ném terénu Zvíkovské pahorkatiny.
Ozna ení: LBC 217

Název:

ezí

Typ funk nosti: lokální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, tok

Velikost:
2,942 ha

Dv úžlabiny zarostlé p irozeným listnatým porostem a pozemek kulturní kosené mezofilní louky mezi nimi v
pozvolna zvln ném terénu Bechy ské pahorkatiny.
Ozna ení: LBC 219

Název: Na Dolinách

Typ funk nosti: lokální biocentrum
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les

Kulturní i p irozen jší smíšené lesní porosty v prudkých svazích údolí Vltavy v roklin
potoka nad hladinou vodní nádrže Orlík.

Velikost:
3,259 ha

v ústí Slab ického

Ozna ení: IP 278

Název: Na Zunkách

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: nefunk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: komunikace, ostatní plochy

Velikost:
1,055 ha

Návrh dopln ní a výsadby aleje p irozených lesních i ovocných d evin podél silnice.
Ozna ení: IP 670

Název: Olešná

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: les, komunikace, ostatní plocha

Velikost:
2,131 ha

Starší lesní porost p irozené d evinné skladby.
Ozna ení: IP 671

Název: Pod Humny

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, orná, ostatní plocha

Velikost:
2,007 ha

irozená extenzivní druhov pestrá vlhká louka.
Ozna ení: IP 672

Název: Pod Humny

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: áste
funk ní - funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: les

Velikost:
4,179 ha

irozené okrajové lesní skupiny s bohatými spole enstvy na horninách pestré série s výchozy vápenc .
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Ozna ení: IP 673

Název: Chmelišná

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: les, louka, tok, ostatní plochy

Zalesn ná bo ní rokle za íznutá ve svazích
pozemk suchých lad.

Velikost:
16,102 ha

ního údolí s p irozeným lesním porostem, v etn drobných

Ozna ení: IP 674

Název: Vrbka

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: nefunk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: komunikace, ostatní plochy

Velikost:
3,539 ha

Návrh založení p irozené liniové zelen podél polních cest.
Ozna ení: IP 675

Název: Písecká Smole

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, komunikace, ostatní plochy

Velikost:
5,504 ha

Pás p irozené zelen podél polní cesty, p ilehlá p irozená lada a d evinné skupiny.
Ozna ení: IP 676

Název: Strojetínská

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: les

Zalesn ná bo ní rokle za íznutá ve svazích

ního údolí s p irozeným lesním porostem, z ásti paseka.

Ozna ení: IP 677

Název: Na Dolinách

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, tok

Zalesn ná bo ní rokle za íznutá ve svazích

Velikost:
1,967 ha

Velikost:
2,535 ha

ního údolí s p irozeným lesním porostem.

Ozna ení: IP 678

Název: Písecká Smole

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: áste
funk ní - funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: louka, tok, ostatní plochy

Velikost:
1,053 ha

Soustava p irozených nádrží s p irozenými litorálními a lužními porosty v úzké úžlabin .
Ozna ení: IP 679

Název: Písecká Smole

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: komunikace, ostatní plochy, orná

Velikost:
0,773 ha

Úžlabina s mozaikou p irozených travnatých lad a d evinných skupin.
Ozna ení: IP 680

Název: Písecká Smole

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, louka, ostatní plochy

Úžlabina s p irozeným lesním porostem.

15/32

Velikost:
2,307 ha

Ozna ení: IP 681

Název: Pod hájem

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, tok, orná, ostatní plochy

Velikost:
5,416 ha

irozená vodote s doprovodem lužních porost mezi kulturními lesy.
Ozna ení: IP 682

Název: Široká

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: les, ostatní plochy

Velikost:
0,669 ha

Sv tlina v jižn exponovaném svahu p i temeni vrchu s rozvoln ným p irozeným porostem a fragmenty
teplomilných spole enstev.
Ozna ení: IP 683

Název: Díly

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: les, orná, ostatní plochy

Velikost:
1,618 ha

irozený okraj lesa na kamenitém temeni pahorku a p ilehlá suchá extenzivní louka.
Ozna ení: IP 686

Název: Slab ice

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: komunikace, ostatní plochy

Velikost:
1,307 ha

Pás p irozené zelen podél polní cesty.
Ozna ení: IP 687

Název: Pod Humny

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: áste
funk ní - funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: ostatní plochy

Velikost:
0,650 ha

irozená suchá lada se sukcesí s bohatými spole enstvy na horninách pestré série.
Ozna ení: IP 689

Název: Slab ice

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: ostatní plochy

Velikost:
1,436 ha

irozená suchá lada se sukcesí d evin ve svahu úžlabiny.
Ozna ení: IP 691

Název: Hájky

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: louka, tok, sad

Velikost:
1,590 ha

Úžlabina zarostlá p irozenou d evinnou vegetací a zar stající lada.
Ozna ení: IP 692

Název: Na kopci

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: les, ostatní plochy

irozený enklávní lesík na kamenitém temeni pahorku.
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Velikost:
6,195 ha

Ozna ení: IP 693

Název: Drtina

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: louka

Velikost:
1,805 ha

irozená mezofilní lada.
Ozna ení: IP 694

Název: Na kopci

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: ostatní plochy

Velikost:
0,215 ha

irozené d evinné skupiny kolem kamenitých temen pahork .
Ozna ení: IP 695

Název: epinec

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: nefunk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: komunikace, ostatní plochy

Velikost:
0,734 ha

Návrh výsadby linie p irozených d evin podél polní cesty s funkcí v trolamu.
Ozna ení: IP 696

Název: V mla inách

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: áste
funk ní
Charakter:

Typ prvku:
Stávající využití: les, tok, vodní plocha

Velikost:
1,800 ha

Úžlabina zarostlá p irozenou d evinnou vegetací.
Ozna ení: IP 697

Název: Tábor

Typ funk nosti: interak ní prvek
Funk nost: funk ní
Charakter:

VKP - významný krajinný prvek
Stávající využití: louka, komunikace, ostatní plochy

Velikost:
1,102 ha

irozená suchá kosená louka s rozptýlenou zelení.
Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:
1)
Zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk ÚSES
2)
Zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES navržených nebo nefunk ních.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
Územní plán umož uje budování cestní sít ve volné krajin v celém správním území obce.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
Záplavové území
Správním územím obce Slab ice protéká eka Vltava, která má vyhlášeno záplavové území - viz grafická ást.
Uvnit tohoto území je možné pouze 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 ).
Protipovod ové opat ení
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován
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 . Doporu ují se vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin ,
zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. Dále v p ípad
ast jších výskyt p ívalových deš se
doporu uje z izovat záchytné stoky pro svedení t chto srážek.
V rámci protipovod ových opat ení se navrhují nové vodní plochy na jihovýchodním a jihozápadním okraji
Nem jic, záchytný p íkop (pr leh) z jižní strany Nem jic, záchytné p íkopy (pr lehy) ze severní strany Písecké
Smol e a vodní plocha západn od Písecké Smol e p ed vyúst ním záchytného p íkopu do Vltavy.
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Protierozní opat ení
V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Svou polohou v blízkosti vodní nádrže Orlík je ešené území místem využívaným k rekrea ním ú el m. Plochy
hromadné a individuální rekreace jsou soust ed ny zejména v blízkosti této vodní plochy.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Územní plám nevymezuje plochy pro dobývaní nerost .

f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, s ur ením
evažujícího využití, p ípustného, nep ípustného, pop . podmín ného využití
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 a Koordina ního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území obce
Slab ice do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým
kódem up es ujícím zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny
šrafou.
Definice použitých pojm
Obecn
Regulativy u stávajících ploch 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.
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
Procento celkového zastav ní bude stanoveno z podílu:
Stavebního pozemku („Stavebním pozemkem se rozumí pozemek, jeho ást nebo soubor pozemk ,
vymezený a ur ený k umíst ní stavby územním rozhodnutím, spole ným povolením, kterým se stavba
umis uje a povoluje, anebo regula ním plánem“).
a zastav né plochy stavebního pozemku („Zastav ná plocha pozemku je sou tem všech zastav ných ploch
jednotlivých staveb. Zastav nou plochou stavby se rozumí plocha ohrani ená pravoúhlými pr
ty vn jšího
líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a
arký
se zapo ítávají. U objekt poloodkrytých (bez n kterých obvodových st n) je zastav ná plocha
vymezena obalovými arami vedenými vn jšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zast ešených
staveb nebo jejich ástí bez obvodových svislých konstrukcí je zastav ná plocha vymezena pravoúhlým
pr
tem st ešní konstrukce do vodorovné roviny.“).
Pozn.: Do t chto ploch budou dále zapo ítány mimo hlavního objektu nap íklad terasy, bazény, altány, k lny,
chodníky, zpevn né plochy, p íst ešky pro auta, vjezdy do garáží, zatrav ovací dlažba osazená na št rkovém
polštá i (realizovaná po sejmutí ornice), apod.
Procento zastav ní budovami bude stanoveno z podílu:
Stavebního pozemku a plochy zastav né pouze hlavním objektem.
Zastav nost budovami
zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého funk ního využití bez
teras, p ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk ;
Zastav nost celková
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami v etn teras, p ístupových cest,
všech zpevn ných ploch, bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
plochy 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;

18/32

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;
Výška ímsy 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) k ímse;
Prostorové regulativy
St echa – typ, sklon
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 a viký ;
nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech
(nesymetrické, násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …);
u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo 4m;
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“
Podkroví
obytná ást využívající prostor tvo ený nadezdívkou a šikmou st echou.
Lehký p íst ešek
jednoprostorová stavba, sloužící jako do asný úkryt dobytka p ed nep íznivými pov trnostními
vlivy. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt. Nosné prvky mohou být zabudovány do
betonových patek, které budou v p ípad likvidace stavby odstran ny, žádná jiná ást stavby nesmí mít
základy. Objekt bude minimáln z jedné strany otev ený. Maximální velikost stavby 25 m2.
Seník
nepodsklepená, nezateplená, jednopodlažní, d ev ná stavba do 25 m2, sloužící výhradn k uskladn ní
sena, pop ípad slámy, jejíž max. výška nad terénem po h eben st echy 8m. Objekt bude minimáln
z jedné strany otev ený.
Sklady krmiva u rybník
ízemní stavba do 25m2 umož ující uskladn ní krmiva nebo stavba technického charakteru (nap . sila).
elín
nepodsklepená jednopodlažní stavba bez pobytových místností, na patkách nebo sloupcích, sloužící
výhradn pot ebám pro chov v el, tj. možnost zast ešení úl a uložení nezbytného v ela ského ná adí.
Maximální velikost stavby 25m2 a maximální výška stavby nad terénem 4m.
Oplocenky
do asná demontovatelná konstrukce bez podezdívky, sloupky nebudou obetonovány. Na lesních
pozemcích sloužící jako ochrana strom proti poškození, mimo lesní pozemky jako ohrazení pozemk ,
nap . pro pastvu dobytka.
Odpo ívky
lavi ky se zast ešeným stolkem pro turisty.
Krmelec
jednoduchá d ev ná stavba sloužící k p ikrmování zv e
Posed
pozorovatelna sloužící k lovu nebo pozorování lesní zv e. Je to bu samostatn stojící d ev ná stavba
(kazatelna) nebo jednoduchá d ev ná seda ka umíst ná na strom vybavená žeb íkem.
Podmínky spole né pro všechny plochy s rozdílným zp sobem využití:
i p ekryvu prvk územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným zp sobem využití jsou platné
stanovené podmínky pro využití plochy prvk ÚSES.

19/32

ípustné využití
nezbytná dopravní a technická infrastruktura (nap . místní a ú elové komunikace, cyklistické a p ší
komunikace, odpo ívky, rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnic II. a III. t ídy, místních a ú elových
komunikací do normových parametr ; vedení a za ízení technické infrastruktury místního významu:
vodovody, kanalizace, elekt ina, spoje, plynovody,…) – vyjma ploch ÚSES
vodní plochy a toky
ve ejná prostranství, zele
opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a
protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti území – vyjma ploch ÚSES
Nep ípustné využití
umis ování staveb a dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
významu p evzatých z AZÚR J K;

nadmístního

BR

Plochy bydlení - rodinné domy
- stav, návrh

ípustné využití
Plochy bydlení zahrnují pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech. Do ploch bydlení jsou zahrnuty
pozemky souvisejícího ob anského vybavení s výjimkou pozemk pro budovy obchodního prodeje o vým e
tší než 1000 m2. Sou ástí plochy bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které jsou bez negativního
vlivu na bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené
ploše.
Podmín
p ípustné využití
Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice II. a III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za
podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci
následujících stavebních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho budou
navržena i pot ebná technická opat ení.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, 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.).
Vymezení zastavitelných ploch
k.ú. Slab ice:
BR 5 - Plocha bydlení - RD - západní ást sídla Slab ice, navazující na stávající zástavbu.
BR 7 - Plocha bydlení - RD - jihozápadní ást sídla Slab ice, navazuje na sídlo Písecká Smole
BR 11 - Plocha bydlení - RD - východní okraj sídla Slab ice, vedoucí k sídlu Nem jice
BR 14 - Plocha bydlení - RD - východní okraj sídla Slab ice
BR 17 - Plocha bydlení - RD - východní okraj sídla Slab ice
BR 20 - Plocha bydlení - RD - severní okraj sídla Slab ice
k.ú. Nem jice:
BR 3 - Plocha bydlení - RD - severozápadní ást sídla Nem jice, navazující na stávající zástavbu.
BR 4 - Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Nem jice, navazující na stávající zástavbu.
BR 5 - Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Nem jice, dopl ující stávající zástavbu.
BR 8 - Plocha bydlení - RD - západní ást sídla Nem jice, navazující na stávající zástavbu.
BR 9 - Plocha bydlení - RD - jižní ást sídla Nem jice, navazující na stávající zástavbu.
BR 10 - Plocha bydlení - RD - v jihovýchodní ásti sídla Nem jice, navazuje na zastav né území.
BR 25 - Plocha bydlení - RD - severozápadní ást sídla Nem jice, navazující na stávající zástavbu.
BR 26 - Plocha bydlení - RD - severovýchodní ást sídla Nem jice, navazující na stávající zástavbu
k.ú. Písecká Smole :
BR 5 - Plocha bydlení - RD - severní ást sídla Písecká Smole , navazuje na zastav né území.
BR 11 - Plocha bydlení - RD - jihovýchodní ást sídla Písecká Smole , navazuje na zastav né území.
BR 12 - Plocha bydlení - RD - jihozápadní ást sídla Písecká Smole , navazuje na zastav né území.
BR 13 - Plocha bydlení - RD - jižní ást sídla Písecká Smole , navazuje na zastav né území.
BR 20 - Plocha bydlení - RD - severní ást sídla B ezí.
BR 21 - Plocha bydlení - RD - jihovýchodní ást sídla B ezí, u silnice III.t ídy.
BR 22 - Plocha bydlení - RD - jihovýchodní ást sídla B ezí, u silnice III.t ídy.
BR 23 - Plocha bydlení - RD - jihovýchodní ást sídla B ezí, u silnice III.t ídy.
BR 24 - Plocha bydlení - RD - západní ást sídla Písecká Smole , navazuje na zastav né území.
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BR 25 - Plocha bydlení - RD - severovýchodní ást sídla Písecká Smole .
BR 26 - Plocha bydlení - RD - severovýchodn od sídla B ezí.
Regulativ pro výstavbu

Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel
Velikost stavebních parcel p. . 5714 a 5715 zahrnutých do plochy BR 25
v k.ú. Písecká Smole
Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech
Prostorové regulativy
St echa - typ

maximáln 25%
maximáln 35%
minimáln 800 m2
minimáln 600 m2

1 nadzemní podlaží + podkroví
maximáln 9,5m
sedlová, polovalbová, valbová
(za podmínky h ebene delšího
než 4m)
330 - 450

St echa - sklon

BB

Plochy bydlení v bytových domech
- stav

ípustné využití
Bydlení v bytových domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. zahrady, ob anská
vybavenost, drobná za ízení emeslná a výrobní nenarušující pohodu bydlení (bez možnosti vyhlášení
ochranného pásma), malá sportovní za ízení (d tské h išt ). Umíst ní musí být v souladu s charakterem
využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným
využitím území na vlastním pozemku.
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).
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše
Zastav nost budovami na stavební parcele (p ípustná velikost p ístaveb)

Zastav nost celková (p ípustná velikost dopln ných zpevn ných ploch)

Výškové regulativy
Výška budovy

stávající po et + možnost
dostavby
stávající nebo možnost p ístavby
do velikosti celkem maximáln
25%
stávající nebo možnost p ístavby
do velikosti celkem maximáln
35%
stávající, nebo možnost
nástavby
+ podkroví
maximáln 12,5m
stávající nebo maximáln 9,5m

Výška budovy do h ebene v metrech.
Výška ímsy v metrech
Prostorové regulativy
St echa - typ

sedlová, polovalbová, valbová
330 - 450

St echa - sklon
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OV

Plochy ob anského vybavení
- stav

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 a služby.
Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí - p stitelství, pr myslová výroba a velké 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.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše

bez omezení

Zastav nost budovami
Zastav nost celková

bez omezení
bez omezení

Výškové regulativy
Výška budovy

2 nadzemní podlaží + podkroví
maximáln 11,5m

Výška budovy do h ebene v metrech
Prostorové regulativy

sedlová, polovalbová, valbová
300 - 400
evážn obdélníkový 1:1,5 - 1:
3

St echa - typ
St echa - sklon
dorys budovy

Plochy ob anského vybavení - h bitov
- stav

OH

ípustné využití
Parkov upravená ve ejná prostranství, krajinná zele , p írod blízké porosty a d eviny, solitéry s podrostem
bylin. P ípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, z izovat stavby p ších
komunikací.
Nep ípustné využití
Veškeré využití neuvedené jako p ípustné.

Plochy ob anského vybavení - sport
- stav, návrh

OS

ípustné využití
Provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. P ípustné je z izovat sportovišt a h išt , d tské h išt ,
stavby související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (šatny, sociální za ízení, bufety),
parkovací a odstavná stání vyvolaná funk ním využitím území. Je zde možno situovat sportovní plochu
írodního charakteru, trávník, d tská h išt bez výrazných prvk .
Podmín
p ípustné využití
Pro p ípadné stavby tribun je p ípustná i atypická st echa.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli innosti, které by byly
v rozporu s p ípustnou využitím.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 25%

Výškové regulativy
Výška budovy

1 nadzemní podlaží + podkroví
maximáln 11,5m

Výška budovy do h ebene v metrech
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Prostorové regulativy
Sedlová, polovalbová, valbová
St echa - typ
200 - 400
St echa - sklon
evážn obdélníkový 1:2 - 1: 3
dorys budovy
Vymezení zastavitelných ploch
k.ú. Slab ice:
OS 6 - Plocha ob anského vybavení - sport - jihozápadní ást sídla Slab ice, navazující na stávající
zástavbu a fotbalové h išt .
k.ú. Nem jice:
OS 6 14 - Plocha ob anského vybavení - sport - v jihovýchodní ásti sídla Nem jice

Plochy výroby a skladování - zem
- stav, návrh

lská výroba

VZ

ípustné využití
ípustné je z izovat stavby a za ízení pro výrobu a skladování. Skladové prostory a za ízení poskytující
zem
lské služby a obchod, parkovací a odstavná stání pro pot ebu vyvolanou využitím území.
Podmín né využití
Plochy výroby a skladování nep ekro í svými negativními vlivy vymezenou i navrženou maximální hranici
negativního vlivu na okolní prost edí.
Nep ípustné využití
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.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost celková

maximáln 75%

Výškové regulativy
maximáln 11,5m
Výška budovy do h ebene v metrech.
Výška budovy do h ebene v metrech na ploše VZ 17 a navazující stávající
maximáln 13,0m
ploše VZ
Vymezení zastavitelných ploch
k.ú. Nem jice:
VZ 17 - Plocha výroby a skladování – zem
lská výroba - jihovýchodn od sídla Slab ice, navazující na
stávající zem
lský objekt.

Plochy výroby a skladování - výroba a výrobní
služby
- stav, návrh

VS

ípustné využití
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a za ízení pro výrobu a skladování, skladové areály.
Podmín né využití
Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že
bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném
venkovním i vnit ním prostoru staveb pro bydlení.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti, které svými nep íznivými vlivy zasahují mimo hranice vlastního pozemku (mimo dané funk ní
využití).
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech.

stav nebo maximáln 30%
stav nebo maximáln 65%
1 nadzemní podlaží + podkroví
maximáln 11,5m
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Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon
dorys budovy

Sedlová, polovalbová, valbová
200 - 400
evážn obdélníkový 1:2 - 1: 3
max. délka budov 40m

Vymezení zastavitelných ploch
k.ú. Slab ice:
VS 13 - Plocha výroby a skladování - výroba a výrobní služby - východn od sídla Slab ice, navazující na
stávající zem
lský objekt.

TI

Plochy technické infrastruktury
- návrh

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, trafostanice, energetických vedení, komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít a
elektronických komunika ních za ízení ve ejné komunika ní sít .
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.
Vymezení zastavitelných ploch
k.ú. Slab ice:
TI 16 - Plocha technické infrastruktury - OV - východní okraj sídla Slab ice, v blízkosti otev ené vodote e.
k.ú Nem jice:
TI 2 - Plocha navržená pro vodojem - ve severní ásti k.ú. Nem jice.
k.ú Písecká Smole :
TI 16 - Plocha technické infrastruktury - OV - v jižní ásti sídla Písecká Smole .

RI

Plochy rekreace - individuální
- stav, návrh

ípustné využití
Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a za ízení, 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
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Vymezení zastavitelných ploch
k.ú. Písecká Smole :
RI 1 - Plocha rekreace - individuální - západní ást k.ú. Písecká Smole , navazuje na stávající individuální
rekreaci - maximální po et - 3 rekrea ní objekty.
RI 2 - Plocha rekreace - individuální - západní ást k.ú. Písecká Smole , navazuje na stávající individuální
rekreaci.
RI 4 - Plocha rekreace - individuální - jihozápadní ást k.ú. Písecká Smole .
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel
Výškové regulativy

maximáln 20%
maximáln 25%
minimáln 600 m2
1 nadzemní podlaží + podkroví
maximáln 7,5m

Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech
Prostorové regulativy
St echa - typ

sedlová, polovalbová, valbová
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330 - 450

St echa - sklon

RH

Plochy rekreace - hromadná
- stav

ípustné využití
Zm ny staveb a dostavby. P ípustné využití je využití související s hromadnou rekreací, nap . d tská h išt ,
šatny, sprchy. P ípustné jsou stavby související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí
(sociální za ízení, bufety), parkovací a odstavná stání vyvolaná tímto funk ním využitím území.
Stávající objekty hromadné rekreace lze p estavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností p dorysného
rozší ení.
Nep ípustné funkce
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech
Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon

Regulativ pro výstavbu
maximáln 25%
maximáln 35%
1 nadzemní podlaží + podkroví
maximáln 7,5m
sedlová, polovalbová, valbová
350 - 420

Plochy rekreace - soukromé zahrady
- stav, návrh

RZ

ípustné využití
Soukromé zahrady, sady, s možnou výstavbou oplocení a objekt drobné zahradní architektury (altány, sklady
ná adí, pergoly, apod.) nenarušující pohodu bydlení, z izování zahradních domk , objekt pro p stitelství a
chovatelství, zahradnictví a sadovnictví v tšího rozsahu.
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.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 50 m2
maximáln 150 m2

Zastav nost celková
Výškové regulativy

1 nadzemní podlaží
maximáln 5,5m
maximáln 3,5m

Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech
Výška ímsy v metrech
Prostorové regulativy

Sedlová, polovalbová, valbová
300 - 400

St echa - typ
St echa - sklon

Vymezení zastavitelných ploch
k.ú. Slab ice:
RZ 10 - Plocha rekreace - soukromé zahrady - v jižní ásti sídla Slab ice.
RZ 15 - Plocha rekreace - soukromé zahrady - východní okraj sídla Slab ice.
k.ú. Nem jice:
RZ 6 - Plocha rekreace - soukromé zahrady - severovýchodní ást sídla Nem jice, navazující na stávající
zástavbu.
RZ 11 - Plocha rekreace - soukromé zahrady - v jihovýchodní ásti sídla Nem jice, navazuje na zastav né
území.
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RZ 24 - Plocha rekreace - soukromé zahrady - v jihozápadní ásti sídla Nem jice, navazuje na zastav né
území.
k.ú. Písecká Smole :
RZ 6 - Plocha rekreace - soukromé zahrady - severní ást sídla Písecká Smole , navazuje na zastav né
území.
RZ 7 - Plocha rekreace - soukromé zahrady - v severovýchodní ásti sídla Písecká Smole , Na zahrádkách.
RZ 8 - Plocha rekreace - soukromé zahrady - západní ást sídla Písecká Smole , navazuje na zastav né
území.
RZ 10 - Plocha rekreace - soukromé zahrady - jihozápadní ást sídla Písecká Smole , navazuje na
zastav né území.

Plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele
- stav, návrh

VPZ

ípustné využití
Plochy ve ejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh ve ejných
prostranství a plochy ob anského vybavení, slu itelné s ú elem ve ejných prostranství.
Podmín né využití
Na ploše VPZ 16 na pozemku p . 5678 kú. Nem jice se p ipouští stavby pro myslivost, a to za podmínky že se
bude jednat o stavby do asné.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Vymezení zastavitelných ploch
k.ú. Slab ice:
VPZ 8 - Plocha ve ejných prostranství - ve ejná zele - jihozápadní ást sídla Slab ice, dopl uje návrh
bydlení
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo h bitova.
Lokalita bude prov ena územní studií.
VPZ 9 - Plocha ve ejných prostranství - ve ejná zele - jižní ást sídla Slab ice, dopl ující plochu p ed
bitovem
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo h bitova.
k.ú. Nem jice:
VPZ 16 - Plocha ve ejných prostranství - ve ejná zele - v jihovýchodní ásti sídla Nem jice.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo silnice II. t ídy, vodovod a vodní zdroj.
k.ú Písecká Smole :
VPZ 9 - Plocha systému sídelní zelen - ve ejná prostranství - východní ásti sídla Písecká Smole .
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo vodovodu a vzdálenost 50m od okraje lesa.
V návrhu jsou plochy ve ejné zelen vymezeny jako sou ást n kterých navržených ploch bydlení v RD.

Plochy lesní - lesy hospodá ské, ochranné a zvláštního ur ení L, LO, LZ
- stav, návrh
ípustné využití
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES.
Nezbytné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, myslivost (krmelce, posedy, oplocenky) a ochranu p írody
(v elíny).
Podmín né využití
Podpora cestovního ruchu a nepobytové rekreace (ú elové komunikace, cyklistické a p ší komunikace,
nau né stezky, odpo ívky), za podmínky, že nedojde k nežádoucí fragmentaci lesních blok .
Výstavba rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do
porost .
Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nár st plochy o max.
20 % k datu vydání ÚP).
Nep ípustné využití
Všechny innosti a za ízení krom výše uvedených.
izování a provozování staveb a za ízení nesouvisejících s p ípustným a podmín ným využitím.
Odstavení obytných p ív
a mobilních dom .
Stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství.
žba nerost .
Hygienická za ízení, informa ní a ekologická centra.
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Oplocování (vyjma p ípustných).
Vymezení návrhových ploch
k.ú. Slab ice:
L 2 - Plocha lesní - západn od sídla Slab ice, Na hrbinách.
Limity využití území - respektovat radioreléové trasy

Plochy vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky
- stav, návrh

V

ípustné využití
Vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla.
emost ní a lávky pro vodní toky, stavidla a hráze, pro rekrea ní vodní plochy mola.
Nezbytné stavby a za ízení pro myslivost (krmelce, posedy).
Realizace ÚSES.
Podpora cestovního ruchu a nepobytové rekreace (ú elové komunikace, cyklistické a p ší komunikace,
nau né stezky, odpo ívky).
Podmín né využití
Sklady krmiva u rybník za podmínky, že kapacita, poloha, velikost a zp sob provozu rybníka toto zázemí
vyžaduje.
Zales ování za podmínky ochrany vodohospodá ských a ekologicko-stabiliza ních funkcí vodních ploch a
jejich p ilehlých ástí.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
izování a provozování staveb a za ízení nesouvisejících s p ípustným a podmín ným využitím.
Odstavení obytných p ív
a mobilních dom .
Stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství.
Stavby pro lesnictví.
žba nerost .
Oplocování.
Hygienická za ízení, informa ní a ekologická centra.
Vymezení návrhových ploch
k.ú. Slab ice:
V 1 - Plocha vodní a vodohospodá ská - západn od sídla Slab ice, Na hrbinách.
V 3 - Plocha vodní a vodohospodá ská - severn od sídla Slab ice, u Slab ického potoka.
k.ú. Písecká Smole :
V 27 - Plocha vodní a vodohospodá ská - vodní plocha jihovýchodn od Písecké Smol e, umíst na na
potoku, který vede z osady Souložnice a vlévá se do Vltavy.
k.ú. Slab ice:
V 18 - Plocha vodní a vodohospodá ská - protipovod ové opat ení - jihovýchodn od sídla Slab ice na
otev ené vodote i.
V 21 - Plocha vodní a vodohospodá ská - protipovod ové opat ení - záchytný p íkop jihovýchodn od sídla
Slab ice.
V 22 - Plocha vodní a vodohospodá ská - protipovod ové opat ení - záchytný p íkop jihovýchodn od sídla
Slab ice.
V 23 - Plocha vodní a vodohospodá ská - protipovod ové opat ení - vodní plocha severn od sídla Slab ice.
k.ú. Nem jice:
V 13 - Plocha vodní a vodohospodá ská - protipovod ové opat ení - záchytný p íkop jihovýchodní ást sídla
Nem jice.
V 15 - Plocha vodní a vodohospodá ská - protipovod ové opat ení - vodní plocha jihovýchodní ást sídla
Nem jice.
V 18 - Plocha vodní a vodohospodá ská - protipovod ové opat ení - záchytný p íkop jihovýchodní ást sídla
Nem jice.
k.ú. Písecká Smole :
V 3 - Plocha vodní a vodohospodá ská - protipovod ové opat ení - vodní plocha se záchytnými p íkopy
západn od Písecké Smole .

Plochy zem
- stav
ípustné využití
Hospoda ení na zem

OP

lské - orná p da
lském p dním fondu.
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Stavby a za ízení pro zabezpe ení zem
lské innosti (seníky, lehké p íst ešky pro zv a chovaná zví ata,
oplocenky pastvin, silážní jámy, polní hnojišt , kompostování).
Nezbytné stavby a za ízení pro myslivost (krmelce, posedy, kazatelny) a ochranu p írody (v elíny).
Stavby pro lesnictví.
Realizace ÚSES.
Podmín né využití
Zales ování za podmínky ochrany I. a II. t ídy zem
lského p dního fondu.
Jsou p ipušt ny zm ny druhu pozemku mezi druhy: orná p da, trvalé travní porosty, ostatní plochy
v nezastav ném území, a to za podmínky ochrany ekologicko-stabiliza ních funkcí ploch a za podmínky
ochrany I. a II. t ídy zem
lského p dního fondu.
Výstavba rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant.
Podpora cestovního ruchu a nepobytové rekreace (ú elové komunikace, cyklistické a p ší komunikace,
nau né stezky, odpo ívky), za podmínky, že nedojde k nežádoucí fragmentaci p dních blok .
Nep ípustné využití
izování a provozování staveb a za ízení nesouvisejících s p ípustným a podmín ným využitím.
Odstavení obytných p ív
a mobilních dom .
Stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství (vyjma p ípustných).
žba nerost .
Hygienická za ízení, informa ní a ekologická centra.
Oplocování (vyjma p ípustných).
Nep ípustné je porušovat funk nost meliora ních opat ení a staveb.

Plochy zem
- stav

lské - trvalý travní porost

TP

ípustné využití
Hospoda ení na zem
lském p dním fondu.
Stavby a za ízení pro zabezpe ení zem
lské innosti (seníky, lehké p íst ešky pro zv a chovaná zví ata,
oplocenky pastvin, silážní jámy, polní hnojišt , kompostování).
Nezbytné stavby a za ízení pro myslivost (krmelce, posedy, kazatelny) a ochranu p írody (v elíny).
Stavby pro lesnictví.
Realizace ÚSES.
Podmín né využití
Zales ování za podmínky ochrany I. a II. t ídy zem
lského p dního fondu.
Jsou p ipušt ny zm ny druhu pozemku mezi druhy: orná p da, trvalé travní porosty, ostatní plochy
v nezastav ném území, a to za podmínky ochrany ekologicko-stabiliza ních funkcí ploch a za podmínky
ochrany I. a II. t ídy zem
lského p dního fondu.
Výstavba rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant.
Podpora cestovního ruchu a nepobytové rekreace (ú elové komunikace, cyklistické a p ší komunikace,
nau né stezky, odpo ívky), za podmínky, že nedojde k nežádoucí fragmentaci p dních blok .
Nep ípustné využití
izování a provozování staveb a za ízení nesouvisejících s p ípustným a podmín ným využitím.
Odstavení obytných p ív
a mobilních dom .
Stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství (vyjma p ípustných).
žba nerost .
Hygienická za ízení, informa ní a ekologická centra.
Oplocování (vyjma p ípustných).
Nep ípustné je porušovat funk nost meliora ních opat ení a staveb.

Plochy smíšené nezastav ného území - ostatní
plochy, p írodní a polop írodní porosty
- stav

O

ípustné využití
Stavby a za ízení pro zabezpe ení zem
lské innosti (seníky, lehké p íst ešky pro zv a chovaná zví ata,
oplocenky pastvin, silážní jámy, polní hnojišt , kompostování).
Nezbytné stavby a za ízení pro myslivost (krmelce, posedy, kazatelny) a ochranu p írody (v elíny).
Stavby pro lesnictví.
Zales ování.
Realizace ÚSES.
Podpora cestovního ruchu a nepobytové rekreace (ú elové komunikace, cyklistické a p ší komunikace,
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nau né stezky, odpo ívky).
Podmín né využití
Jsou p ipušt ny zm ny druhu pozemku mezi druhy: orná p da, trvalé travní porosty, ostatní plochy
v nezastav ném území, a to za podmínky ochrany ekologicko-stabiliza ních funkcí ploch.
Sklady krmiva u rybník za podmínky pokud kapacita, poloha, velikost a zp sob provozu rybníka toto zázemí
vyžaduje.
Výstavba rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant nebo k významnému zásahu do
porost .
Nep ípustné využití
izování a provozování staveb a za ízení nesouvisejících s p ípustným a podmín ným využitím.
Odstavení obytných p ív
a mobilních dom .
Stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství (vyjma p ípustných).
žba nerost .
Hygienická za ízení, informa ní a ekologická centra.
Oplocování (vyjma p ípustných).

Plochy dopravní infrastruktury
- stav, návrh

DI

ípustné využití
Plochy silni ní dopravy zahrnující silni ní pozemky silnic II. a III. t ídy a místních a ú elových komunikací,
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, autobusové
zastávky, odstavné a parkovací plochy. Cyklistické a p ší komunikace v etn chodník a zelených pás .
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Vymezení zastavitelných ploch
k.ú. Slab ice:
DI 4 - Plocha dopravní infrastruktury - ú elová komunikace - severní ást sídla Slab ice.
DI 19 - Plocha dopravní infrastruktury - ú elová komunikace, íjezdová komunikace k navržené OV mezi sídly Slab ice a Nem jice.
k.ú. Písecká Smole :
DI 15 - Plocha dopravní infrastruktury - ú elová komunikace, íjezdová komunikace k navržené OV v jižní ásti sídla Písecká Smole .
ekryvná funkce prvk
ednost.

územního systému ekologické stability má v podmínkách pro využití ploch

NBK, LBK

Biokoridor - nadregionální, lokální
- stav

ípustné využití
Biokoridory musí být chrán ny p edevším z hlediska zachování jejich pr chodnosti.
ípustné jsou funkce a opat ení ve prosp ch zvýšení funk nosti ÚSES a umož ující p irozený vývoj bioty, jako
nap . revitalizace, výsadby autochtonních druh , zatravn ní, ochranné b ehové porosty vodních tok , vodní
plochy p irozeného charakteru a nesníží aktuální míru ekologické stability biokoridor nebo neznemožní
založení navrhovaných biokoridor .
Podmín né využití
Za podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funk nosti biokoridoru a nevytvá ení migra ních bariér,
nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ú elové komunikace, cyklistické a p ší komunikace, nau né
stezky, odpo ívky, stavby vodních nádrží, opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení
ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní
schopnosti krajiny.
Výstavba rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do
porost .
Nep ípustné využití
Odstavení obytných p ív
a mobilních dom .
Umis ování oplocení, ohrazení a jiných p ekážek v pohybu zv e a lidí (vyjma podmín ných).
Umis ování jakýchkoli staveb mimo podmín ných.
Zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru v ÚSES a jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by
znemožnily funk nost prvku, narušily aktuální míru ekologické stability nebo ohrozily založení navrhovaných
biokoridor a jejich kontinuitu (nap . odvod ování pozemk , rozorání mezí).
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innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.

RBC, LBC

Biocentrum - regionální, lokální
- stav

ípustné využití
Biocentra musí být chrán na p ed zm nou využití území, která by snížila dosažený stupe ekologické stability
a p ed umís ováním zám
(zejména staveb), vyjma podmín
p ípustných.
ípustná jsou opat ení ve prosp ch zvýšení funk nosti ÚSES, jako nap . revitalizace, výsadby autochtonních
druh , zatravn ní.
Podmín né využití
Za podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funk nosti biocentra a nevytvá ení migra ních bariér, nezbytná
dopravní a technická infrastruktura, ú elové komunikace, cyklistické a p ší komunikace, nau né stezky,
odpo ívky, stavby vodních nádrží, opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových
deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny.
Za podmínky nevytvá ení migra ních bariér jsou podmín
p ípustné oplocenky.
Výstavba rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do
porost .
Nep ípustné využití
Odstavení obytných p ív
a mobilních dom .
Umis ování oplocení a jiných p ekážek v pohybu zv e a lidí (vyjma podmín ných).
Umis ování jakýchkoli staveb mimo podmín ných.
Zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biocentra v ÚSES a jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily
funk nost prvku, narušily aktuální míru ekologické stability (nap . zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m
ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability) nebo ohrozily založení navrhovaných
biocenter.
innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.

IP

Interak ní prvek
- stav, návrh

ípustné využití
Trvalé travní porosty, remízy, sady, izola ní a doprovodná zele , vodní plochy a toky.
Podmín né využití
Za podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funk nosti interak ního prvku a nevytvá ení migra ních bariér,
nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ú elové komunikace, cyklistické a p ší komunikace, nau né
stezky, odpo ívky, stavby vodních nádrží, opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení
ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní
schopnosti krajiny.
Za podmínky nevytvá ení migra ních bariér jsou podmín
p ípustné oplocenky.
Výstavba rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do
porost .
Nep ípustné využití
Nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch.
Odstavení obytných p ív
a mobilních dom .
Zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do
ÚSES (zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické
stability), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí interak ního prvku, jakékoliv zm ny zp sobu využití,
které by znemožnily nebo ohrozily funk nost interak ních prvk , nebo územní ochranu ploch navrhovaných k
za len ným do nich.
Umis ování oplocení a jiných p ekážek v pohybu zv e a lidí (vyjma podmín ných).
Umis ování jakýchkoli staveb mimo podmín ných.
innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY
Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží (nap . hlukem,
prachem) uvnit maximálních hranic negativního vlivu 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.
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které plochy ur ené pro výstavbu jsou z v tší ásti meliorované, je nutné p ed zahájením výstavby
provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti.
Dot ené území lze ozna it podle zákona o státní památkové pé i jako území s archeologickými nálezy.
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.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍCH VLIV
Pro plochy istíren odpadních vod a pro plochu výroby a skladování – zem
lská výroba je stanovena hranice
negativních vliv . V budoucnu vyhlašované ochranné pásmo nesmí tuto maximální hranici p ekro it.
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici II. a III. t . a
navrhovaných trafostanic dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku.
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
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení ran prav kého a st edov kého osídlení. V p ípad výstavby platí
ohlašovací povinnost dle zákona o státní památkové pé i.
UMIS OVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Hlavní stavby na ploše lze umístit v minimální vzdálenosti 25 m od kraje lesa.
Umíst ní stavby hlavní ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa na ploše BR 11 bude podléhat souhlasu místn
íslušného orgánu správy les .
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržený koridor - vodovod - je vymezen jako ochrana území pro realizace zám
výstavby technické
infrastruktury. Toto území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících
ízeních (v etn prostoru pro ochranná pásma plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad také
následný p ístup k nim. P sobnost koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury kon í realizací stavby. Pokud
nebude zm nou územního plánu navržen jiný zp sob využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné
nevyužité pozemky budou navráceny zem
lskému p dnímu fondu.

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 výkresu - Výkres ve ejn prosp šných staveb,
opat ení a asanací, v Hlavním výkresu a Koordina ním výkresu.
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Dopravní infrastruktura
KÓD
EL
Návrh plochy pro ú elovou komunikaci - jižní ást sídla Písecká
D1
Smole - p íjezdová komunikace k OV
Návrh plochy pro ú elovou komunikaci - západní okraj sídla
D2
Nem jice - p íjezdová komunikace k OV
D3
Návrh plochy pro ú elovou komunikaci - severní ást Slab ic
Technická infrastruktura
KÓD
EL
Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci - severní ást Písecké
K1
Smol e
Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci - v severní ásti Písecké
K2
Smol e, ústící do navrhovaného záchytného p íkopu
Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci - severovýchodní ást
K3
Písecké Smol e
Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci s OV - v jižní ásti
K4
Písecké Smol e, navazující na stávající ád
Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci s OV - jihozápadní ást
K5
Nem jic a východní ást Slab ic
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KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Písecká Smole
Slab ice
Slab ice
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Slab ice
Písecká Smole
Slab ice
Písecká Smole
Slab ice
Nem jice

V1
V3
V4

Návrh plochy pro vodovodní ád - severní ást Písecké Smol e
Návrh plochy pro vodojem - severovýchodní ást k.ú. Nem jice
Návrh plochy pro koridor vodovodu - prochází p es sídla Slab ice,
Nem jice a dále p es celé k.ú. Nem jice.

Slab
Nem
Slab
Nem

ice
jice
ice
jice

Protipovod ové opat ení
KÓD
PO 1
PO 2
PO 3
PO 4
PO 5
PO 6

EL
Protipovod ové opat ení - vodní plocha západn od Písecké
Smol e se záchytnými p íkopy - pro snížení povod ového rizika
Protipovod ové opat ení - vodní plocha ze severní strany Písecké
Smol e
Protipovod ové opat ení - záchytný p íkop (pr leh) v severní ásti
Písecké Smol e
Protipovod ové opat ení - vodní plocha na jihozápadním okraji
Nem jic
Protipovod ové opat ení - záchytný p íkop (pr leh) na
jihovýchodním okraji Nem jic
Protipovod ové opat ení - vodní plocha navrženou otev enou
vodote í v jihovýchodním okraji Nem jic

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Písecká Smole
Písecká Smole
Slab ice
Písecká Smole
Slab ice
Nem jice
Nem jice

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 ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro které
lze uplatnit p edkupní právo

V ÚP Slab ice nejsou vymezeny žádné plochy ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro
které lze uplatnit p edkupní právo.

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 Slab ice vymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií:
k.ú. Slab ice - OS 6, BR 7, VPZ 8
U t chto navržených ploch bude územní studie po ízena do doby zahájení první výstavby v ešeném prostoru,
nejpozd ji však do 10 let od nabytí ú innosti ÚP Slab ice.

j)

Údaje o po tu list úplného zn ní územního plánu a po tu výkres
ipojené grafické ásti

Návrh územního plánu 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
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32 stran
1: 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

k n mu

