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A) ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY Ë. 1 ÚP MRTNÍK - TEXTOVÁ »ÁST
1)

Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

1.1) Poûadavky vypl˝vající z PÚR »R
Správní obvod ORP Kralovice, jehoû souËástí je i ¯eöené území, není souËástí rozvojové oblasti, osy nebo
specifické oblasti. V ¯eöeném území nejsou stanoveny poûadavky na vymezení koridor˘ technické nebo dopravní
infrastruktury.
1.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími ze ZÚR PlzeÚského kraje
Zásady územního rozvoje PlzeÚského kraje byly vydány Zastupitelstvem PlzeÚského kraje dne 2. 9. 2008
usnesením Ë. 834/08.
Pro ¯eöené území z této dokumentace vypl˝vají zejména poûadavky zachování krajinného rázu, poûadavky
na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje území a obecné poûadavky na ¯eöení technické a dopravní
infrastruktury (ochrana stávající dopravní a technické infrastruktury).
-

-

Úkoly z hlediska priorit ZÚR PlzeÚského kraje pro zpracování ÚP:
ZabezpeËit optimální lokalizaci podnikatelsk˝ch aktivit v†území, opírající se o vyuûití místních podmínek
rozvoje, smÏ¯ující k posílení soudrûnosti obyvatel území.
Posilovat osídlení nabídkou voln˝ch ploch pro p¯imÏ¯en˝ rozvoj bydlení (s ohledem na rekreaËní zatíûení
území).
Vytvá¯et územní podmínky pro vyööí vyuûití rekreaËního potenciálu oblasti, zejména pro krátkodobou
rekreaci obyvatel PlznÏ a Prahy.
Úkoly z hlediska regionálního a nadregionálního ÚSES (mimo území ¯eöené ZmÏnou Ë. 1):
regionální biokoridor Ë. 1059 (Zahrádky - Kraöovice)

Aktualizací Ë. 1 Zásad územního rozvoje PlzeÚského kraje vydanou Zastupitelstvem PlzeÚského kraje dne
10. 3. 2014 (nabytí úËinnosti dne 1. 4. 2014) nedochází na území obce Mrtník k†ûádn˝m zmÏnám, které by bylo
t¯eba respektovat a zohlednit v†¯eöení zmÏny územního plánu.
1.3) Poûadavky vypl˝vající z ÚAP ORP Kralovice
Pro ORP Kralovice, jehoû souËástí je území obce byly po¯ízeny územnÏ analytické podklady, které byly
vyuûity jako podklad pro zpracování zadání. Z územnÏ analytick˝ch podklad˘ vypl˝vají zejména aktualizované zámÏry
ochrany zájm˘ dopravy, technické vybavenosti, kulturních, p¯írodních a dalöích hodnot.
V ¯eöeném území jsou evidovány tyto hlavní limity vyuûití území a sledované hodnoty území:
-

v˝znamné krajinné prvky (dle §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní): lesy, vodní toky a
údolní nivy,
regionální biokoridor Ë. 1059 (Zahrádky - Kraöovice)
hranice 50 m od okraje lesa, kategorie lesa: lesy hospodá¯ské,
chránÏné loûiskové území (CHLÚ) KaznÏjov (Ë. 17490000, surovina: kaolin pro papírensk˝ a keramick˝
pr˘mysl, správce: Lasselsberger, a. s. PlzeÚ) a KaznÏjov I. (Ë. 26310000, surovina: kaolin pro papírensk˝ a
keramick˝ pr˘mysl, správce: Lasselsberger, a. s. PlzeÚ),
dob˝vací prostor LomniËka I. (Ë. 60118, surovina: jíly keramické neûáruvzdorné, kaolin, správce:
Lasselsberger, a. s. PlzeÚ) a KaznÏjov (Ë. 60359, surovina: jíly keramické neûáruvzdorné, kaolin, správce:
Lasselsberger, a. s. PlzeÚ).
archeologická lokalita I. kategorie Ë. 11-42-25/7 (Název: Mrtník - jádro vsi, správce: ZápadoËeské muzeum
PlzeÚ),
ochranné pásmo silnice II. a III. t¯ídy (mimo souvisle zastavÏná území): 15 m od osy vozovky,
zdroje pitné vody: vrt MR-2 o hloubce 226,5 m (zdroj pitné vody pro ve¯ejn˝ vodovod),
ochranné pásmo vodovodních ¯ad˘ a splaökov˝ch stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ: 1,5 m na kaûdou
stranu od vnÏjöího líce potrubí Ëi stoky,
ochranné pásmo elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na
úroveÚ nízkého napÏtí: 7 m od stanice,
ochranné pásmo elektrické stanice kompaktní a zdÏné s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû
52 kV na úroveÚ NN: 2 m od stanice
ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ: 7 m na
obÏ strany od krajních vodiË˘,
ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV vËetnÏ: 1 m (po obou stranách krajního kabelu),
ochranná pásma d¯íve uplatnÏná: pro nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV
vËetnÏ: 10 m na obÏ strany od krajních vodiË˘,
ochranné pásmo nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek, jimiû se rozvádí plyn v
zastavÏném území obce: 1 m na obÏ strany od p˘dorysu vedení,
ochranné pásmo u ostatních plynovod˘ a technologick˝ch objekt˘: 4 m na vöechny strany od p˘dorysu,
p˘dní fond v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ,
investice do p˘dy (ploöné meliorace).
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Vyhodnocení:
Známé limity vyuûití území jsou zachyceny v koordinaËním v˝krese a v textové Ëásti od˘vodnÏní. Návrh
koncepce rozvoje ¯eöeného území je existenci limit˘ vyuûití p¯izp˘soben. V od˘vodnÏn˝m p¯ípadech ménÏ
v˝znamn˝ch tras rozvodn˝ch sítí technické infrastruktury je, jako podmínka ¯eöení, navrûena p¯eloûka Ëástí tÏchto
sítí.
Pro udrûiteln˝ rozvoj území ORP Kralovice jsou z hlediska územního plánování stanoveny tyto dlouhodobé
cíle a poûadavky:
-

zajistit vymezení, stabilizaci a ochranu prvk˘ územních systém˘ ekologické stability,
zajistit vymezení nezastaviteln˝ch ploch (s p¯evaûující funkcí ve¯ejné zelenÏ) uvnit¯ zastavÏného území a
zastaviteln˝ch ploch,
zajistit obnovu zanikl˝ch nebo regulací postiûen˝ch souËástí p¯írodního prost¯edí vodních tok˘,
p¯irozen˝ch nebo umÏl˝ch vodních nádrûí, remízk˘ a ploch rozpt˝lené zelenÏ,
zajistit zp¯ístupnÏní krajiny obyvatel˘m sídel,
zajistit minimalizaci funkËních zmÏn kvalitních zemÏdÏlsk˝ch ploch na plochy zastavitelné,
zajistit minimalizaci funkËních zmÏn pozemk˘ s funkcí lesa na plochy zastavitelné,
zajistit moûnosti ochrany produktivních ploch proti vÏtrné a deöùové erozi,
navrhovat organizaci funkËního vyuûití území, umoûÚujícího vytvá¯et obhospoda¯ovatelné a pro
obhospoda¯ování p¯ístupné plochy s funkcí ZPF a moûnosti realizace rodinn˝ch farem pro klasické i
ekologické zemÏdÏlství a agroturistiku,
vymezit zastavitelné plochy pro bydlení v územích s potenciálem rozvoje,
podpo¯it zájem o cykloturistiku, hipo turistiku, vodáctví, bezmotorové létání a rekreaËní sporty.

V územnÏ analytick˝ch podkladech jsou zjiötÏny a vyhodnoceny hlavní silné a slabé stránky, resp.
p¯íleûitosti a hrozby (Rozbor udrûitelného rozvoje území) ve vztahu k ¯eöenému území:
-

silné stránky:
platn˝ územní plán
poloha v blízkosti KaznÏjova
velké zastoupení lesní plochy
dobr˝ stav tech. infrastruktury
rekreaËní areál
velká Ëást p˘d spadá do II. t¯ídy ochrany ZPF

-

slabé stránky:
procházející silnice II/204 st¯edem zastavÏného území
obec nemá k dispozici dostatek voln˝ch stavebních parcel

-

p¯íleûitosti:
obchvat sídla (p¯eloûka silnice II/204)
oprava místních komunikací
v˝sadba zelenÏ, úprava návsi a p¯ilehlého parku - provedení KPÚ

Vyhodnocení:
Poûadavky ¯eöené ZmÏnou Ë. 1 ÚP Mrtník nemají vliv na celkov˝ charakter území, jedná se o ¯eöení
dílËích problém˘ p¯i stanovení podmínek ËlenÏní jednotliv˝ch d¯íve vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch. ZmÏna
reaguje na poûadavky konkrétních vlastník˘ pozemk˘, z˘stává vöak zachován charakter jednotliv˝ch zastaviteln˝ch
ploch.
Poûadavky vypl˝vající z Rozboru udrûitelného rozvoje území byly adekvátnÏ ¯eöeny jiû v koncepcích ÚP
(stanovení p¯eloûky silnice II. t¯ídy) a jsou pr˘bÏûnÏ realizovány (úpravy silniËní komunikace II. t¯ídy, vybudování
bezpeËnÏjöích komunikací pro pÏöí, realizace sítí technické infrastruktury ap.)
1.4) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající ze ZmÏny Ë. 1 ÚP Mrtník
Z koncepcí ZmÏny Ë. 1 ÚP Mrtník pro sousední obce nevypl˝vají ûádné zvláötní poûadavky na ¯eöení.
ÿeöené území sousedí s obcemi (vöechny PlzeÚsk˝ kraj, okres PlzeÚ-sever):
obec
Loza
BuËí
Kraöovice
KaznÏjov
Plasy
2)

katastrální území
Loza
BuËí
Kraöovice u PlznÏ
KaznÏjov
LomniËka u Plas

POÚ/ORP
Plasy/Kralovice
T¯emoöná/N˝¯any
T¯emoöná/N˝¯any
Plasy/Kralovice
Plasy/Kralovice

Vyhodnocení splnÏní poûadavk˘ zadání

A. Urbanistická koncepce
Základní urbanistická koncepce, daná územním plánem, není mÏnÏna. Dle údaj˘ KN byla provedena
aktualizace zastavÏného území. V†zastaviteln˝ch plochách Z1 a Z2 bylo upraveno ¯eöení komunikací dle poûadavku
obce.
2
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Na základÏ poûadavku vlastník˘ pozemk˘ i obce byla provÏ¯ena moûnost vymezení nové zastavitelné
plochy Z5 navazující na zastavÏné území v†západní Ëásti sídla (vzhledem k†relativnÏ bezproblémové moûnosti
vybudování dopravní i technické infrastruktury v†této ploöe). Zastavitelná plocha Z2, vymezená územním plánem,
byla upravena tak, aby celková v˝mÏra vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch z˘stala p¯ibliûnÏ stejná jako p¯ed zmÏnou.
Pozn.:

Obec obdrûela poûadavek vlastníka pozemk˘ za koupaliötÏm u lesa v†jiûní Ëásti sídla na vymezení tÏchto
pozemk˘ jako zastavÏné plochy. Na základÏ dan˝ch skuteËností (pozemky zasahují do koridoru D1
vymezeného územním plánem jako územní rezerva pro vybudování obchvatu silnice II/204, pozemky
nenavazují na zastavÏné území a leûí v†ochranném pásmu lesa, vybudování dopravní a technické
infrastruktury by bylo pomÏrnÏ komplikované) a vzhledem k†zamítavému stanovisku orgánu ochrany
p¯írody a krajiny (odbor ûivotního prost¯edí Krajského ú¯adu PlzeÚského kraje) je tento poûadavek
nep¯ijateln˝ a vymezení této plochy není souËástí návrhu ZmÏny Ë. 1 Územního plánu Mrtník.

A.2. Koncepce ve¯ejné infrastruktury
Z˘stane zachována koncepce stanovená územním plánem. Bude doplnÏn návrh místních komunikací pro
zajiötÏní dopravní obsluûnosti p¯ípadn˝ch novÏ vznikl˝ch lokalit. Koncepce rozvoje technické infrastruktury
umoûÚuje, aby novÏ navrûené lokality bylo moûno napojit na veökeré sítÏ technické infrastruktury. V†ploöe Z1 a Z2
jsou upraveny návrhy ve¯ejn˝ch prostranství v†souvislosti s†nov˝m prostorov˝m uspo¯ádáním tÏchto ploch.
V oblasti hospoda¯ení s odpady z˘stává zachována koncepce stanovená územním plánem.
A.3. Koncepce uspo¯ádání krajiny
Z˘stává zachována koncepce stanovená územním plánem.
B. Poûadavky na vymezení ploch a koridor˘ územních rezerv
Poûadavek na vymezení takov˝ch ploch není u zmÏny územního plánu stanoven.
C. Poûadavky na provÏ¯ení vymezení ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací
Ve zmÏnÏ je provÏ¯ena moûnost úpravy Ëi zruöení nÏkter˝ch ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení
vymezen˝ch územním plánem.
D. Poûadavky na provÏ¯ení vymezení ploch a koridor˘, ve kter˝ch bude rozhodování o zmÏnách v†území
podmínÏno vydáním regulaËního plánu, zpracováním územní studie nebo uzav¯ením dohody o parcelaci
Poûadavek na vymezení takov˝ch ploch není u zmÏny územního plánu stanoven.
3)

Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení

3.1) Základní údaje o území obce
Obec Mrtník se nachází v severním okraji st¯ední Ëásti PlzeÚského kraje (okres PlzeÚ - sever). Krajské
mÏsto je vzdáleno 17 km, dalöí blízká v˝znamná sídla jsou: KaznÏjov (4,5 km), Plasy (6,7 km), Horní B¯íza (15 km) a
Kralovice (16 km). Nejbliûöí spádovou obcí s vyööí obËanskou vybaveností (praktick˝ léka¯, mate¯ská a základní ökola)
je Dolní BÏlá (vzdálenost 2,5 km).
Sídlo v souËasné dobÏ plní zejména funkci obytnou a individuálnÏ rekreaËní. Na západním okraji sídla se
nachází, dnes nedostateËnÏ vyuûívan˝, areál zemÏdÏlské v˝roby. V sídle se nacházejí za¯ízení obËanského vybavení
slouûící pro základní obsluhu území (obchod se smíöen˝m zboûím, kulturní d˘m s pohostinstvím, obecní ú¯ad a
tÏlocviËna v objektu b˝valé ökoly, h¯iötÏ a hasiËská zbrojnice). Dopravní vazby na sídla nad místního v˝znamu jsou
zajiötÏny silniËní dopravou (silnice II. t¯ídy Ë. 204).
3.2) Koncepce ¯eöení
P˘vodní ¯eöení (ÚP Mrtník):
oznaËení

funkËní
celková plocha
plocha ZPF
zastavÏná plocha
vyuûití
(ha)
(ha)
(odhad v ha)
______________________________________________________________________________________________________
Z1
B2, PV
2,6218
2,5132
0,3400
Z2
B2, PV
3,1100
3,1100
0,3150
Z3
B2, PV
0,5262
0,5262
0,0600
Z4
TI
0,0816
0,0816
0,0050
______________________________________________________________________________________________________
celkem
6,3396
6,2310
0,7200

NovÏ navrûené ¯eöení (ZmÏna Ë. 1 ÚP Mrtník):
oznaËení

funkËní
celková plocha
plocha ZPF
zastavÏná plocha
vyuûití
(ha)
(ha)
(odhad v ha)
______________________________________________________________________________________________________
Z1
B2, PV
2,6845
2,5759
0,3400
Z2
B2, PV
2,4426
2,4426
0,3200
Z3
B2, PV
0,5262
0,5262
0,0600
Z4
TI (realizováno)
Z5
B2
0,7134
0,7134
0,0800
______________________________________________________________________________________________________
celkem
6,3667
6,2581
0,8000
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ZmÏna Ë. 1 ¯eöí poûadavky na úpravu vymezení zastaviteln˝ch ploch Z1, Z2 a novÏ vymezuje zastavitelnou
plochu Z5 na západním okraji sídla. Celková plocha vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch vöak odpovídá p˘vodnímu
¯eöení územního plánu. Velikost zastavitelné plochy Z2 byla sníûena o plochu novÏ vymezené zastavitelné plochy Z5.
Charakter zastavitelné plochy Z1 není koncepcí ZmÏny Ë. 1 mÏnÏn, je navrûeno pouze posunutí obsluûné
místní komunikace tak, aby ¯eöení lépe vyhovovalo majetkové drûbÏ v území. V zastavitelné ploöe Z2 byl omezen
celkov˝ rozsah lokality a ¯eöení bylo p¯izp˘sobeno majetkové drûbÏ v území. ÿeöení bylo konzultováno s vlastníky
pozemk˘ tak, aby bylo snadnÏjöí zajistit parcelaci v území. Nové ¯eöení více respektuje stávající vlastnickou strukturu
v území. Na západním okraji sídla je vymezena nová zastavitelná plocha Z5 pro max. 4 rodinné domy.
V území byla aktualizována hranice zastavÏného území (dle údaj˘ KN). V území byla provÏ¯ena existence
p˘vodnÏ vymezen˝ch ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení. ZmÏnou Ë. 1 byl jejich poËet redukován na minimum.
Koncepce rozvoje dopravní a technické infrastruktury stanovená územním plánem není ZmÏnou Ë. 1 ÚP
Mrtník dotËena. Návrhem ZmÏny Ë. 1 nedochází ke zvyöování kapacity území pro bydlení nebo podnikatelské
Ëinnosti.
Z˘stává zachována také koncepce nezastavÏného území stanovená územním plánem, vËetnÏ vymezení
územního systému ekologické stability.
4)

Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Jednotlivé plochy funkËního vyuûití jsou navrûeny v souladu s Vyhláökou Ë. 501/2006 Sb. ze dne 10.
listopadu 2006, o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území. S ohledem na charakter ¯eöeného území jsou
vymezeny tyto plochy plochy funkËního vyuûití:
-

plochy zastavÏného území a zastaviteln˝ch ploch:
plochy smíöené obytné (SB2)
plochy bydlení (B2)

-

plochy ve¯ejné infrastruktury:
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)

5)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
5.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu (pouze zmÏna Ë. 1 ÚP Mrtník)
k. ú. Mrtník
53001
53011

30
47

0
1
1
2

54702

Hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé a jejich slabÏ oglejené formy na permokarbonsk˝ch horninách a
pískovcích; lehËí aû st¯ednÏ tÏûké, vÏtöinou s dobr˝mi vláhov˝mi pomÏry.
Oglejené p˘dy na svahov˝ch hlínách; st¯ednÏ tÏûké aû st¯ednÏ skeletovité nebo slabÏ kamenité, náchylné
k doËasnému zamok¯ení.
I. kombinaËní Ëíslo:
úplná rovina, vöesmÏrná expozice
mírn˝ svah, vöesmÏrná expozice
II. kombinaËní Ëíslo:
P˘da bezskeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 10 % aû slabÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem
skeletu do 25 %, p˘da hluboká (60 cm) aû st¯ednÏ hluboká (30 - 60 cm).
P˘da slabÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 25 %, p˘da hluboká (60 cm).

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ dle metodického pokynu MéP
ze dne 1. 10. 1996 (Ë. j.: OOLP/1067/96):
I. t¯ídy ochrany:
II.t¯ídy ochrany:
III. t¯ídy ochrany:
IV. t¯ídy ochrany:
V. t¯ídy ochrany:

53001
53011
-

54702

Investice do zemÏdÏlské p˘dy
Na plochách zemÏdÏlského p˘dního fondu jsou provedeny ploöné meliorace - drenáûe a navazující hlavní
melioraËní za¯ízení (HMZ), které vöak nezasahují do lokalit vymezen˝ch ZmÏnou Ë. 1 ÚP Mrtník.
5.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
Pro zastavitelné plochy je provedeno zd˘vodnÏní a vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘
navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë. 334/1992 Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, v
platném znÏní a vyhláöky MéP Ë. 48/2011 Sb. ve znÏní pozdÏjöích úprav, kter˝mi se upravují nÏkteré podrobnosti
ochrany ZPF.
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tab. 1A - ZASTAVITELNÉ PLOCHY A ZPF
oznaËení
plocha (ha)
ZPF (ha)
______________________________________________________________________________________________________
Z1
2,6845
2,5759
Z2
2,4426
2,4426
Z3
0,5262
0,5262
Z4
(realizováno)
Z5
0,7134
0,7134
______________________________________________________________________________________________________
celkem
6,3667
6,2581

tab. 1B - BONITACE ZPF V ZASTAVITELN›CH PLOCHÁCH
oznaËení
BPEJ
stupeÚ p¯ednosti v˝mÏra (ha)
______________________________________________________________________________________________________
Z1
53001
II.
0,9134
53011
III.
1,6625
Z2
53001
II.
1,9890
53011
III.
0,4536
Z3
53011
III.
0,5262
Z4
(realizováno)
z5
54702
III.
0,7134
______________________________________________________________________________________________________
celkem
6,2581

tab. 1C - SOUHRNN› PÿEHLED ZPF V ZASTAVITELN›CH PLOCHÁCH
oznaËení

funkËní
v˝mÏra ZPF
I. a II. stupeÚ
meliorace
zastavÏná plocha
vyuûití
(ha)
ochrany (ha)
(ha)
(odhad v ha)
______________________________________________________________________________________________________
Z1
B2, PV
2,5759
0,9134
0,3400
Z2
B2, PV
2,4426
1,9890
0,3200
Z3
B2, PV
0,5262
0,0600
Z4
TI (realizováno)
Z5
B2
0,7134
0,7134
0,0800
______________________________________________________________________________________________________
celkem
6,2581
2,9024
0,7134
0,8000
Zkratky pro funkËní vyuûití ploch:
SB2
B2
PV

- plochy smíöené obytné
- plochy bydlení
- plochy ve¯ejn˝ch prostranství

ÿeöením ÚP Mrtník nedochází ve vztahu k p¯ísluönému dílËímu povodí k ovlivnÏní hydrologick˝ch a
odtokov˝ch pomÏr˘ v území (nap¯.: p¯evodem deöùov˝ch vod z jednoho dílËího povodí do druhého). Sráûkové
odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny vyuûitím upraven˝ch sklon˘
zpevnÏn˝ch povrch˘ a pomocí odvodÚovacích ûlábk˘ do navrûené oddílné deöùové kanalizace nebo stávajícími
úseky deöùové oddílné kanalizace.
6)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na PUPFL
Lesy v ¯eöeném území jsou souËástí p¯írodní lesní oblasti 6 - ZápadoËeská pahorkatina. Pro tuto lesní
p¯írodní oblast je zpracován a schválen oblastní plán rozvoje les˘ s platností do roku 2019. ÿeöené území náleûí do
lesního hospodá¯ského celku Obecní lesy Mrtník (cca 178 ha z rozlohy les˘ v ¯eöeném území s vlastním LHP) a L»R LS Plasy.
Lesy v ¯eöeném území pat¯í do kategorie les˘: hospodá¯sk˝ les. Pásmo ohroûení imisemi v ¯eöeném území
je D (imisní zatíûení 200 - 400 mg SO2/m3).
Pozn.:

Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ informací ÚHÚL Brand˝s nad Labem Stará Boleslav (OPRL 2014). Zahrnuje pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa ve smyslu ustanovení §3, odst.
1, písm. a) a b) zákona Ë. 289/95 Sb., o lesích, v platném znÏní.

Ochrana les˘
Dle §14, odst. 2, zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní, je t¯eba souhlas orgánu státní správy
les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
V této vzdálenosti se nacházejí Ëásti plochy p¯estavby P1 a Ëásti zastaviteln˝ch ploch Z1 a Z3, které jsou
urËeny pro rozvoj obytné zástavby. Ve vöech p¯ípadech je zajiötÏno oddÏlení obytn˝ch ploch (stavebních parcel) od
lesních pozemk˘ pásem ve¯ejného prostranství slouûícího jako manipulaËní prostor.
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Navrhovaná opat¯ení
ZmÏnou Ë. 1 ÚP Mrtník je vymezena zastavitelná plocha na lesní p˘dÏ. Jedná se o Ëást zastavitelné plochy
Z1, která je urËena pro realizaci místní komunikace. Tato lokalita byla projednána jiû v návrhu územního plánu.
Rozsah záboru z˘stává ve ZmÏnÏ Ë. 1 shodn˝.
tab. 1A - ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PUPFL
oznaËení
pozemek KN Ë.:
funkËní vyuûití
v˝mÏra PUPFL (ha)
______________________________________________________________________________________________________
Z1
1269/2, 1269/5, 1269/6
PV
0,0308
Zkratky pro funkËní vyuûití ploch: PV - plochy ve¯ejn˝ch prostranství

7)

Návrh ¯eöení poûadavk˘ obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany
Poûadavky obrany státu
V ¯eöeném území se nenacházejí objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany »R.

Poûadavky poûární ochrany
Poûární ochrana je zajiötÏna v˝jezdem HasiËského záchranného sboru Plasy, p¯ípadnÏ Sborem
dobrovoln˝ch hasiË˘ Mrtník a sbory dobrovoln˝ch hasiË˘ z okolních sídel. V sídle Mrtník se nachází hasiËská
zbrojnice (odkaz Ë. 2). P¯ístupové komunikace pro poûární techniku jsou totoûné se stávajícími a navrûen˝mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice II. a III. t¯ídy, místní komunikace, p¯ístupové komunikace.
P¯i vöech Ëinnostech v obci je t¯eba dbát na trvalou pouûitelnost zdroj˘ vody pro haöení poûár˘ a nesmí
b˝t naruöena funkce objekt˘ poûární ochrany nebo poûárnÏ bezpeËnostních za¯ízení. ÿady ve¯ejného vodovodu
budou pro úËely zásobování poûární vodou ¯eöeny v souladu s »SN 73 0873 (t. j. budou dodrûeny hodnoty nejmenöí
dimenze potrubí, budou v dostateËn˝ch vzdálenostech osazeny hydranty ap.).
P¯i realizaci jednotliv˝ch staveb je t¯eba vycházet z platn˝ch p¯edpis˘ a p¯edkládat poûárnÏ bezpeËnostní
¯eöení dle §18 vyhláöky Ë. 132/1998 Sb., dále je t¯eba plnit poûadavky na poûární ochranu vypl˝vající z vyhláöky Ë.
137/1998 Sb. (nap¯. dle §4 se rozvodná energetická a telekomunikaËní vedení v zastavÏn˝ch Ëástech sídel umísùují
pod zem, dle §9 p¯ipojení staveb na pozemní komunikace musí splÚovat poûadavky na dopravní obsluûnost,
parkování a p¯ístup poûární techniky, dle §11 se stavby podle druhu a pot¯eby se napojují na zdroj pitné, pop¯ípadÏ
uûitkové vody a vody pro haöení poûár˘).
Poûadavky civilní ochrany
P¯i Ëinnostech v obci budou dodrûovány poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 380/2002 Sb., k p¯ípravÏ a
provádÏní úkol˘ ochrany obyvatelstva, v platném znÏní. V platnosti z˘stávají koncepce stanovené územním plánem
Mrtník.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Pro zajiötÏní krizového zásobování pitnou vodou jsou v sídle Mrtník urËeny zdroje vody v Dolní BÏlé.
Nouzové zásobování pitnou vodu bude zajiötÏno dovozem (cisterny a PET lahve v mnoûství max. 15 l/den na
obyvatele). Nouzové zásobování uûitkovou vodou bude zajiötÏno z místních studní, umÏl˝ch vodních nádrûí a z
vodních tok˘(podmínky odbÏru uûitkové vody urËí územnÏ p¯ísluön˝ hygienik). Nouzové zásobování elektrickou
energií bude zajiötÏno mobilními zdroji v souËinnosti s orgány civilní ochrany.
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B) ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY Ë. 1 ÚP MRTNÍK - V˝sledek p¯ezkoumání ÚP dle §53 STZ
1)

Postup p¯i po¯ízení
Po¯izovatel oznámil místo a dobu konání spoleËného jednání o návrhu ZmÏny Ë. 1 ÚP Mrtník podle
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona jednotlivÏ dotËen˝m orgán˘m, krajskému ú¯adu a obci Mrtník dopisem
ze dne 10. 8. 2015 Ë. j. ORP/16315/15. Sousední obce nebyly pozvány vzhledem k tomu, ûe ¯eöen˝ problém ûádn˝m
zp˘sobem neovlivÚuje území ûádné sousední obce.
SpoleËné ústní jednání se konalo dne 2. 9. 2015 na MÏstském ú¯adÏ Kralovice, ManÏtínská Ë. p. 493.
Obsahem oznámení byla i v˝zva dotËen˝m orgán˘m k†uplatnÏní stanovisek, a to vËetnÏ lh˘ty pro jejich uplatnÏní.
Tato lh˘ta byla stanovena na 30 dn˘ ode dne jednání, tj. do 2.10.2015 (vËetnÏ). ZároveÚ dotËené orgány a krajsk˝
ú¯ad po¯izovatel vyrozumÏl, ûe k†pozdÏji uplatnÏn˝m stanovisk˘m a p¯ipomínkám se nep¯ihlíûí a ûe návrh ZmÏny Ë.
1 ÚP Mrtník bude do tohoto†termínu vystaven k†nahlédnutí na odboru regionálního rozvoje a územního plánu MÏÚ
Kralovice, ManÏtínská 493.
Podle ustanovení § 51 odst. 1 stavebního zákona byl návrh zmÏny územního plánu p¯edloûen k†posouzení
Krajskému ú¯adu PlzeÚského kraje – odboru regionálního rozvoje dne 10. 8. 2015. Dne 5. 9. 2015 byla Krajskému
ú¯adu zaslána stanoviska dotËen˝ch orgán˘ a dne 4. 11. 2015 bylo po¯izovateli doruËeno kladné stanovisko
Krajského ú¯adu PK ze dne 2. 11. 2015.
O posouzeném návrhu ÚP po¯izovatel podle ustanovení §52 odst. 1) stavebního zákona na¯ídil Ve¯ejnou
vyhláökou konání ve¯ejného projednání na st¯edu 6. 1. 2016 od 16,00 hodin v salónku kulturního domu Mrtník a
jednotlivÏ p¯izval v˝öe uvedené dotËené orgány dopisem ze dne 1. 12. 2015 Ë. j. ORP/23889/15. ÚPD byla
k†nahlédnutí u po¯izovatele.
2)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územnÏ
plánovací dokumentací vydanou krajem
Poûadavky vypl˝vající z PÚR »eské republiky a ZÚR PlzeÚského kraje nejsou navrûen˝mi koncepcemi

dotËeny.
3)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s poûadavky na ochranu architektonick˝ch a urbanistick˝ch hodnot v území a
poûadavky na ochranu nezastavÏného území
Cílem ZmÏny územního plánu bylo stanovit podmínky pro úËelné vyuûívání zastavÏného území a zajistit
ochranu nezastavÏného území a to zejména stávajících p¯írodních a kulturních hodnot v krajinÏ. Územním plánem
jsou vytvo¯eny podmínky zejména pro p¯imÏ¯en˝ rozvoj venkovského bydlení v obci.
4)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s poûadavky stavebního zákona a jeho
provádÏcích p¯edpis˘
Návrh ZmÏny územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po¯izování je
v†souladu s poûadavky zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích
p¯edpis˘, a jeho provádÏcích p¯edpis˘ – vyhláöky Ë. 500/2006 Sb., o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ
plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti.
5)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s poûadavky zvláötních právních
p¯edpis˘ a se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘,
pop¯ípadÏ s v˝sledkem ¯eöení rozpor˘
Stanoviska dotËen˝ch orgán˘, správci sítí a ostatní
V†rámci na¯ízeného spoleËného jednání byly jednotlivÏ obeslány tyto dotËené orgány:

-

Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor regionálního rozvoje, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor ûivotního prost¯edí, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Ministerstvo ûivotního prost¯edí, odbor v˝konu státní správy III, PurkyÚova 27, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo zemÏdÏlství, Pozemkov˝ ú¯ad PlzeÚ-sever, Nerudova 35, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, Náb¯eûí Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu, odd. surovinové a energ. politiky, Na Frantiöku 32, 10 15 Praha 1
Ministerstvo zdravotnictví »R, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo obrany, Agentura hospoda¯ení s nemovit˝m majetkem, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1
»esk˝ telekomunikaËní ú¯ad, poboËka PlzeÚ, Doudlevecká 823/25, 301 00 PlzeÚ
Státní energetická inspekce »R, územní inspektorát PlzeÚ, Rejskova 3, 326 00 PlzeÚ
Obvodní báÚsk˝ ú¯ad v Plzni, H¯ímalého 11, 301 00 PlzeÚ
Krajská hygienická stanice PlzeÚského kraje, äkrétova 15, 302 22 PlzeÚ
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor PlzeÚského kraje, Kaplí¯ova 9, 320 68 PlzeÚ
MÏÚ Kralovice, odbor ûivotního prost¯edí, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
MÏÚ Kralovice, odbor dopravy, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
MÏÚ Kralovice, referát státní památkové péËe, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
Ve stanovené lh˘tÏ uplatnily svá souhlasná stanoviska tyto dotËené orgány:

-

Ministerstvo zemÏdÏlství, Pozemkov˝ ú¯ad PlzeÚ-sever, Nerudova 35, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo obrany, Agentura hospoda¯ení s nemovit˝m majetkem, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1
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-

Ministerstvo ûivotního prost¯edí, odbor v˝konu státní správy III, PurkyÚova 27, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu, Na Frantiöku 32, 110 15 Praha 1
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor ûivotního prost¯edí
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor PlzeÚského kraje, krajské ¯editelství

Ostatní dotËené orgány ve stanovené lh˘tÏ neuplatnily ûádná stanoviska. Na základÏ v˝öe uvedeného je
z¯ejmé, ûe zpracovaná územnÏ plánovací dokumentace je v†souladu s†poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ i se
stanovisky dotËen˝ch orgán˘.
6)

Vyhodnocení úËelného vyuûití zastavÏného území a vyhodnocení pot¯eby vymezení
zastaviteln˝ch ploch
Základní urbanistická koncepce, daná územním plánem, není mÏnÏna. V†zastaviteln˝ch plochách Z1 a Z2
bylo upraveno ¯eöení komunikací dle poûadavku obce.
Na základÏ poûadavku vlastník˘ pozemk˘ i obce byla provÏ¯ena moûnost vymezení nové zastavitelné
plochy Z5 navazující na zastavÏné území v†západní Ëásti sídla (vzhledem k†relativnÏ bezproblémové moûnosti
vybudování dopravní i technické infrastruktury v†této ploöe). Zastavitelná plocha Z2, vymezená územním plánem,
byla upravena tak, aby celková v˝mÏra vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch z˘stala p¯ibliûnÏ stejná jako p¯ed zmÏnou
územního plánu.
7)

Vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území
Územním plánem nejsou navrhována ûádná opat¯ení a zámÏry vyûadující posuzování vliv˘ na ûivotní
prost¯edí dle zákona Ë. 93/2004 Sb., v platném znÏní.
8)

Vyhodnocení ¯eöení územního plánu podle v˝sledk˘ ve¯ejného projednání dle §53
odst. 1) zákona Ë. 183/2006 sb., v platném znÏní
Po¯izovatel p¯ed ve¯ejn˝m projednáním neobdrûel ûádnou námitku ani p¯ipomínku. éádná námitka a
p¯ipomínka nebyla podána ani na ve¯ejném projednání. Ve¯ejného projednání se neúËastnily ûádné dotËené orgány.
Rozpory nebyly ¯eöeny.
Vyhodnocení v˝sledk˘ ve¯ejného projednání - vyhodnocení námitek:
V†pr˘bÏhu ve¯ejného projednání ve lh˘tách a za podmínek stanoven˝ch § 52 odst. 3) zák. 183/2006 Sb.
nebyla podána ûádná námitka.
Vyhodnocení v˝sledk˘ ve¯ejného projednání - vyhodnocení p¯ipomínek:
V†pr˘bÏhu ve¯ejného projednání ve lh˘tách a za podmínek stanoven˝ch § 52 odst. 3) zák. 183/2006 Sb. nebyla
podána ûádná p¯ipomínka.
Provedení úprav návrhu ZmÏny Ë. 1 územního plánu Mrtník v†souladu se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ a
vyhodnocením námitek a p¯ipomínek:
Návrh ZmÏny Ë. 1 územního plánu Mrtník nebylo t¯eba k†vydání upravovat.
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PÿÍLOHA: ÚP MRTNÍK - TEXTOVÁ »ÁST (SROVNÁVACÍ TEXT)
a)

Vymezení zastavÏného území
ZastavÏné území je vymezeno k 1. 9. 2008 a aktualizováno k 31. 6. 2015. Rozsah zastavÏného území je
vyznaËen graficky ve v˝kresech Ë. 1 a Ë. 2 ÚP Mrtník (V˝kres základního ËlenÏní území, Hlavní v˝kres).
b)

Koncepce rozvoje ¯eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezení ¯eöeného území
ÿeöen˝m územím je správní území obce Mrtník (Ëíseln˝ kód: 559245), které tvo¯í katastrální území Mrtník
(Ëíseln˝ kód: 700169). ÿeöené území se nachází v okresu PlzeÚ-sever, PlzeÚském kraji.
-

-

-

b.2) Koncepce rozvoje ¯eöeného území
V souËasné dobÏ plní sídlo zejména funkci obytnou a rekreaËní, doplnÏnou o funkci v˝robní. ObËanská
vybavenost odpovídá souËasné velikosti a v˝znamu sídla. Pro rozvoj za¯ízení obËanské vybavenosti a
neruöící v˝roby bude vyuûit, p¯edevöím ve vymezen˝ch smíöen˝ch obytn˝ch plochách, stávající stavební
fond a nové objekty v zastaviteln˝ch plochách.
Rozvoj v˝robních Ëinností, s moûn˝mi negativními vlivy na své okolí, bude soust¯edÏn do stávajícího
areálu v˝roby na západním okraji sídla. Pro za¯ízení v˝roby, která mají podstatné ruöivé úËinky na okolí,
platí, ûe negativní úËinky a vlivy tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání staveb a za¯ízení
ve svém okolí (zejména pak staveb urËen˝ch k trvalému pobytu osob) nad p¯ípustnou míru, danou
obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
Stávající urbanistická struktura sídla musí b˝t zachována a p¯imÏ¯enÏ rozvíjena. Zastavitelné plochy jsou
vymezeny pouze v p¯ímém sousedství zastavÏného území v lokalitách, které mají malé uplatnÏní v
dálkov˝ch pohledech a p¯edstavují tak menöí riziko ohroûení krajinného rázu.
V ¯eöení ÚP je respektována ekologická funkce nivy (bezejmenného) vodního toku
procházejícího st¯edem sídla.

b.3) Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
Orgány památkové péËe jsou, vzhledem k charakteru ¯eöeného území, oprávnÏny poûadovat, aby vybrané
stavby v ¯eöeném území probíhaly za odborného archeologického dohledu.
Zástavba v†prolukách i†p¯estavba stávajících obytn˝ch i†hospodá¯sk˝ch Ëástí nemovitostí musí b˝t
objemovÏ pod¯ízena okolí a musí respektovat p˘vodní p˘dorysné ËlenÏní dvor˘ a vhodnÏ na nÏ navazovat. Zvláötní
d˘raz bude kladen na zachování, vhodné doplnÏní a obnovu architektonick˝ch hodnot historicky cenn˝ch staveb
(zejména hmoty stavby, ËlenÏní fasády, oken a dve¯í, materiálové ¯eöení stavebních prvk˘ a barevnost).
b.4) Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
V ¯eöeném území musí b˝t zachovány, chránÏny a zhodnocovány p¯írodní a krajinné hodnoty území.
Zvláötní d˘raz p¯i vyuûívání území musí b˝t kladen na údrûbu stávající a z¯izování nové ve¯ejné zelenÏ v zastavÏném
území a v zastaviteln˝ch plochách. Prioritou je revitalizace upraven˝ch vodních tok˘ a v˝sadba doprovodné,
protierozní a ochranné zelenÏ v nezastavitelném území (podél stávajících místních komunikací, v rámci navrûen˝ch
opat¯ení systému ekologické stability a v blízkosti v˝robních areál˘).
c)

Urbanistická koncepce

c.1) ZastavÏné území
Pro plochy v zastavÏném území platí, ûe lze provádÏt zmÏny staveb a umisùovat dalöí stavby a za¯ízení v
souladu s charakteristikou funkËního vyuûití a s dalöími ustanoveními ÚP Mrtník.
c.2) Vymezení ploch p¯estavby
Návrhem ÚP Mrtník jsou vymezeny tyto plochy p¯estavby (plochy v zastavÏném území, pro které je
navrûena zmÏna vyuûití nebo jejich prostorového uspo¯ádání):
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

P1
plochy bydlení (B2),
plochy smíöené obytné (SB2)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
4 - 10 stavebních parcel,
min. velikost stavební parcely 500 m2
200 m2
max. 2 nadzemní podlaûí
Stávající místní komunikace procházející po jiûním okraji
plochy p¯estavby bude rozöí¯ena na celkovou öí¯ku
min. 8 m. Umísùování staveb do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa je podmínÏno souhlasem orgánu státní
správy les˘. Stávající trasa nadzemního vedení VN 22 kV
procházející plochou bude, vËetnÏ ochranného pásma,
chránÏna nebo bude navrûena její p¯eloûka tak, aby byla
zachována její celková funkËnost.
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OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

P2
plochy bydlení - historické jádro (B1)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
1 - 2 stavební parcely,
min. velikost stavební parcely 500 m2
200 m2
max. 1 nadzemní podlaûí a podkroví
Obdélné stavby budou umístÏny svojí
delöí stranou rovnobÏûnÏ s hranicí pozemku,
ke které p¯iléhá místní komunikace.

Plochy p¯estavby jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ÚP Mrtník (V˝kres základního ËlenÏní,
Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí p¯ípustné, podmínÏnÏ p¯ípustné
vyuûití a nep¯ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s
rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.
c.3) Vymezení zastaviteln˝ch ploch
ÚP Mrtník jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy urËené k zastavÏní):
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

Z1
plochy bydlení (B2)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch a bytov˝ch dom˘
15 - 20 stavebních parcel,
min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí (pro rodinné domy)
Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející
plochou budou chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky
nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla zachována jejich
celková funkËnost. Stavební parcely budou dopravnÏ
zp¯ístupnÏny z navrûené místní komunikace a pouze v
nezbytn˝ch p¯ípadech ze silniËní komunikace. Podél
silniËní komunikace II. t¯ídy bude vymezen pás ve¯ejnÏ
p¯ístupné zelenÏ a komunikace pro pÏöí s min. öí¯kou
4,5 m s moûností v˝stavby za¯ízení ochrany proti hluku
(protihluková stÏna ap.). Dalöí stavby budou umisùovány
mimo ochranné pásmo silnice. Na plochách ve¯ejn˝ch
prostranství v rámci plochy bude zajiötÏno min. 5
parkovacích stání (pro osobní automobily).
SouËástí zastavitelné plochy bude pozemek ve¯ejnÏ
p¯ístupné zelenÏ o ploöe min. 1000 m2.
Z2
plochy bydlení (B2)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
15 - 25 stavebních parcel,
min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí
Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející plochou
budou chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky nevyhovujících
úsek˘ sítí tak, aby byla zachována jejich celková funkËnost.
Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze stávajících a
navrûen˝ch místních komunikací. Na plochách ve¯ejn˝ch
prostranství v rámci plochy bude zajiötÏno min. 5 parkovacích stání
(pro osobní automobily).
SouËástí zastavitelné plochy bude ve¯ejné prostranství vybavené
dÏtsk˝m h¯iötÏm a parkovÏ upravenou ve¯ejnÏ p¯ístupnou zelení s
min. plochou 1000 m2.
Stavby budou umisùovány mimo ochranné pásmo silnice.
OdvodnÏní zastavitelné plochy a zajiötÏní likvidace splaökov˝ch
odpadních vod bude v max. moûném rozsahu realizováno
vybudováním stok smÏrovan˝ch k jihozápadnímu okraji plochy,
kde budou napojeny na stávající stoky splaökové a deöùové oddílné
kanalizace. V˝stavba v území, které nesplÚuje tento poûadavek
bude podmínÏna zajiötÏním odvodnÏní plochy a likvidace
splaökov˝ch odpadních vod.
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OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:

Z3
plochy bydlení (B2)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
1 - 3 stavební parcely,
min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí
Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející
plochou budou chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky
nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla zachována jejich celková
funkËnost. Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze
stávající místní komunikace. Podél západního okraje plochy bude
vymezena místní komunikace s celkovou öí¯ku min. 8 m.
Umísùování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je
podmínÏno souhlasem orgánu státní správy les˘.

»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

Z4
plochy technické infrastruktury (TI)
pozemek pro stavbu technologického za¯ízení
ve¯ejného vodovodu (úpravna pitné vody), zb˝vající
Ëást bude vyuûívána jako ve¯ejnÏ p¯ístupná zeleÚ
1 stavební parcela
max. 1 nadzemní podlaûí

OznaËení plochy:

Z4 (realizována)

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

Z5
plochy bydlení (B2)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
max. 4 stavební parcely,
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí,
Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející
plochou budou chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky
nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla zachována jejich celková
funkËnost. Podél v˝chodního okraje plochy bude vymezena místní
komunikace s celkovou öí¯ku min. 6,5 m.

Zastavitelné plochy a jejich dalöí ËlenÏní jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ÚP Mrtník (V˝kres
základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí p¯ípustné,
podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití a nep¯ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f) Stanovení
podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.
c.4) Plochy územních rezerv
ÚP Mrtník jsou vymezeny tyto plochy územních rezerv (po dobu platnosti územního plánu budou plochy
územních rezerv vyuûívány stávajícím zp˘sobem a chránÏny pro stanovené budoucí moûné vyuûití):
OznaËení plochy:
Charakteristika plochy:

D1
Plocha bude chránÏna pro budoucí moûné vyuûití
jako plocha koridoru pro dopravní infrastrukturu
(p¯eloûka silnice II. t¯ídy Ë. 204).

c.5) Vymezení systému sídelní zelenÏ
Stávající systém sídelní zelenÏ na ve¯ejn˝ch prostranstvích, zejména v prostorech návsí v jednotliv˝ch
Ëástech sídla, bude chránÏn a udrûován.
Z d˘vodu ochrany ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch ploch parkovÏ upravené zelenÏ v zastavÏném území jsou funkËním
ËlenÏním územního plánu vymezeny plochy sídelní zelenÏ - ve¯ejná zeleÚ (ZV). Dále jsou jako ochrana ploch zahrad
a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského p˘dního fondu souvisejících se zastavÏn˝m územím, které mají charakter nivy
vodního toku a v˝znamnÏ se podílejí na p¯írodním charakteru urbanizovaného území, vymezeny plochy sídelní
zelenÏ - zahrady (ZS).
Vzhledem k rozsahu navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch je poûadováno zaloûení ploch ve¯ejné zelenÏ v Ëásti
zastavitelné plochy Z1 a Z2. Dále je doporuËena v˝sadba ochranné zelenÏ po obvodu vymezen˝ch ploch v˝roby na
západním okraji sídla.
d)

Koncepce ve¯ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura
SilniËní doprava
3
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Plochy stávajících silniËních komunikací z˘stanou zachovány. Tím jsou ponechány územní rezervy pro
p¯ípadné odstranÏní drobn˝ch bodov˝ch a liniov˝ch závad. V ûádném p¯ípadÏ nesmí dojít ke zhoröení öí¯kov˝ch
pomÏr˘ silnic a místních komunikací, ke zhoröení jejich technick˝ch parametr˘ a bezpeËnosti silniËního provozu.
ÚP Mrtník je vymezen koridor D1 jako plocha územní rezervy pro vedení silniËního obchvatu sídla Mrtník
(p¯eloûka silnice II. t¯ídy Ë. 204 v p¯edpokládané kategorii silniËní komunikace S 7,5/60).
Místní komunikace
ÚP Mrtník je vymezena síù místních komunikací, které slouûí v návaznosti na silniËní síù k propojení sídel a
k zajiötÏní dopravní obsluhy osad a samot. U takto vymezené sítÏ místních komunikací musí b˝t zajiötÏna volná
pr˘jezdnost, jejich p¯ehrazování, stavÏní plot˘ a bran není p¯ípustné.
MK 1

zp¯ístupnÏní osady LomniËka (mimo ¯eöené území)

Dopravní obsluha ploch p¯estaveb a zastaviteln˝ch ploch bude zajiötÏna vyuûitím stávajících silniËních a
místních komunikací a nov˝mi místními komunikacemi (v rámci jednotliv˝ch ploch funkËního vyuûití). Tyto nové
místní komunikace budou za¯azeny do funkËní skupiny C - obsluûné s funkcí obsluûnou, podrobnÏji dle dopravního
v˝znamu C 3 (obsluûné komunikace uvnit¯ obytn˝ch útvar˘, zp¯ístupÚující objekty a území). Z hlediska kategorií
komunikací budou vöechny nové místní komunikace navrûeny v kategorii místní obsluûné (MO).
Komunikace pro pÏöí
V zastaviteln˝ch plochách bude vybudována na hlavních komunikaËních tazích ucelená síù chodník˘.
Budování chodník˘ na dalöích úsecích podél pr˘tahu silnic II. a III. t¯ídy je p¯ípustné a doporuËené za podmínky, ûe
realizací tÏchto za¯ízení nedojde ke zhoröení öí¯kov˝ch pomÏr˘ silnic a místních komunikací, ke zhoröení jejich
technick˝ch parametr˘ a ke zhoröení bezpeËnosti silniËního provozu a bude zajiötÏno odvodnÏní p¯ilehl˝ch silniËních
komunikací.
Doprava v klidu
U nové obytné zástavby v plochách p¯estavby a v zastaviteln˝ch plochách musí b˝t na pozemku rodinného
domu (bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umístÏno min. jedno garáûové stání nebo odstavná plocha
(pro kaûd˝ byt).
V zastaviteln˝ch plochách s p¯evaûujícím funkËním vyuûitím pro bydlení bude zajiötÏna celková pot¯eba
parkovacích stání pro osobní automobily na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách v celkovém poËtu 12 parkovacích stání (z
toho zastavitelná plocha Z1 min. 5 stání a zastavitelná plocha Z2 min. 5 stání).
Pro rozvoj zástavby objekty obËanské vybavenosti a v˝roby a skladování platí, ûe pot¯ebná parkovací stání
musí b˝t umístÏna na vlastních pozemcích p¯iléhajících ke stavbám.
ZnaËené turistické a cyklistické trasy
Z¯izování dalöích turistick˝ch stezek a cyklotras v ¯eöeném území je p¯ípustné a doporuËené. Jako znaËené
cyklistické stezky budou vyuûívány p¯edevöím stávající místní a úËelové komunikace.
Hromadná doprava osob
Stávající zastávky ve¯ejné autobusové dopravy budou zachovány.
d.2) Technická infrastruktura
Jsou p¯ípustná zejména tyto nové stavby a za¯ízení technické infrastruktury v území:
-

¯ady vodovod˘ pro ve¯ejnou pot¯ebu,
¯ady dalöích úËelov˝ch vodovod˘,
trasy potrubí zemÏdÏlsk˝ch závlah,
Ëerpací öachty a stoky oddílné splaökové kanalizace zaústÏné do Ëistírny odpadních vod,
stoky oddílné deöùové kanalizace a dalöí za¯ízení slouûící k odvádÏní sráûkov˝ch vod,
fotovoltaické panely slouûící v˝robÏ elektrické energie
(jako souËást staveb a souvisejících pozemk˘ v rozsahu, kter˝ nevyluËuje vyuûívání ploch k hlavnímu
úËelu a nesniûuje kvalitu okolního prost¯edí),
distribuËní trafostanice (vËetnÏ p¯ipojovacího vedení VN 22 kV),
podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzduöná vedení,
podzemní kabelové trasy NN,
trasy STL plynovod˘,
kabelové trasy telekomunikaËní sítÏ a dalöí telekomunikaËní za¯ízení,
kabelové trasy NN slouûící pro VO (vËetnÏ svítidel VO),
kabelové trasy vedení místního rozhlasu (vËetnÏ reproduktor˘ místního rozhlasu).

Prostorové uspo¯ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací bude ¯eöeno dle
p¯ísluön˝ch norem (rozöí¯ení sítí technické infrastruktury budou p¯ednostnÏ ¯eöena bez naruöení vozovky silnic
procházejících zastavÏn˝m územím, trasy sítí v soubÏhu se silnicemi budou v intravilánu sídel p¯ednostnÏ ukládány
do zeleného pásu nebo chodníku, mimo intravilán sídel aû za vnÏjöím okrajem silniËního tÏlesa).
OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
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Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny vyuûitím
upraven˝ch sklon˘ zpevnÏn˝ch povrch˘ a pomocí odvodÚovacích ûlábk˘ do p¯ilehl˝ch vodoteËí nebo do nové
(stávající) deöùové oddílné kanalizace tak, aby maximální mnoûství sráûkov˝ch vod bylo ¯eöeno p¯irozen˝m vsakem
do území.
Pro zlepöení odtokov˝ch pomÏr˘ a snadnÏjöí údrûbu budou v místech zv˝öeného nátoku povrchov˝ch vod
do intravilánu obce z jeho okolí instalovány horské vpusti (s lapáky splavenin) Ëi realizována dalöí podobná technická
opat¯ení (nap¯. záchytné p¯íkopy).
Splaökové odpadní vody
Likvidace splaökov˝ch odpadních vod v zastaviteln˝ch plochách a plochách p¯estavby bude ¯eöena
rozöí¯ením stok oddílné splaökové kanalizace zaústÏn˝ch do Ëistírny odpadních vod v k. ú. Loza. V místech s
nep¯ízniv˝mi v˝ökov˝mi pomÏry budou pouûity Ëerpací öachty s navazujícím v˝tlaËn˝m ¯adem.
V objektech, kde není z technick˝ch a ekonomick˝ch d˘vod˘ moûné zajistit napojení na stokovou síù
budou vyuûívány bezodtokové jímky.
Zdroje vody, zásobování vodou
V ¯eöeném území je p¯ipraveno vybudování ve¯ejného vodovodu urËeného pro zásobování sídel Mrtník a
Loza (s vydan˝m územním rozhodnutím), které bude realizováno. ÿady rozvodné sítÏ ve¯ejného vodovodu budou
následnÏ rozöí¯eny do zastaviteln˝ch ploch a ploch p¯estavby.
Elektrifikace
Zásobování sídla elektrickou energií bude zajiötÏno prost¯ednictvím stávajících trafostanic, které budou v
p¯ípadÏ pot¯eby posíleny, a z¯ízením nov˝ch trafostanic v místech zv˝öeného odbÏru (zastavitelná plocha Z 02).
Z¯izování dalöích trafostanic stanic dle skuteËn˝ch pot¯eb zásobování elektrickou energií je p¯ípustné.
Nové trafostanice budou p¯ipojeny z páte¯ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v Ëástech
procházejících sídly v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Rozvody elektrické sítÏ NN v zastaviteln˝ch plochách budou
vedeny podzemní kabelovou trasou.
Plynofikace
Stávající za¯ízení pro rozvod plynu budou zachována a chránÏna. St¯edotlaká plynovodní síù bude
rozöí¯ena do zastaviteln˝ch ploch a ploch p¯estavby.
Telekomunikace
Stávající nadzemní telekomunikaËní vedení budou postupnÏ nahrazena podzemní kabelovou trasou.
TelekomunikaËní sítÏ budou rozöí¯eny do zastaviteln˝ch ploch a ploch p¯estavby.
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
Rozvody VO a místního rozhlasu budou realizovány i v zastaviteln˝ch plochách a plochách p¯estavby. Nové
vedení bude realizováno soubÏûnÏ s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.
d.3) ObËanské vybavení
ÚP Mrtník p¯edpokládá zachování vöech stávajících za¯ízení obËanského vybavení. Vzhledem k d˘leûitosti
za¯ízení obËanského vybavení pro rozvoj území mohou b˝t vybraná za¯ízení umísùována dle podmínek funkËního
ËlenÏní území v zastavÏném území, plochách p¯estavby i zastaviteln˝ch plochách.
d.4) Ve¯ejná prostranství
Nejmenöí öí¯ka ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní komunikace zp¯ístupÚující pozemek
bytového domu, je 12 m. P¯i jednosmÏrném provozu lze tuto öí¯ku sníûit aû na 10,5 m. Nejmenöí öí¯ka ve¯ejného
prostranství, jehoû souËástí je pozemní komunikace zp¯ístupÚující pozemek rodinného domu, je 8 m. P¯i
jednosmÏrném provozu lze tuto öí¯ku sníûit aû na 6,5 m.
SouËástí tÏchto ve¯ejn˝ch prostranství bude na hlavních trasách nejménÏ jeden pruh vyhrazen˝ pro pÏöí v
minimální öí¯ce 2 m umoûÚující bezbariérové uûívání.
d.5) Nakládání s odpady
ÚP Mrtník nevymezuje plochy, na kter˝ch by bylo p¯ípustné trvalé ukládání odpad˘. SouËasná koncepce
zneökodÚování odpad˘ bude uplatnÏna i pro zastavitelné plochy a plochy p¯estavby.
e)

Koncepce uspo¯ádání krajiny
V nezastavÏn˝ch Ëástech ¯eöeného území je prioritou realizace navrûen˝ch prvk˘ územního systému
ekologické stability (ÚSES) a ochrana nivy bezejmenného vodního toku (p¯ítoku BÏlé) spojená s jeho celkovou
revitalizací.
e.1) NezastavÏné území
NezastavÏn˝m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavÏného území nebo do zastavitelné plochy. ÚP
Mrtník jsou vymezena tato opat¯ení (zmÏny vyuûití území nestavební povahy) v nezastavÏném území:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:

VU1
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NS),
plochy p¯írodní (NP)
doplnÏní lokálního biocentra Ë. LBC 12,
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Navrûené opat¯ení:

zaloûení lokálního biokoridoru Ë. LBK 1102
revitalizace bezejmenného p¯ítoku BÏlé a obnova funkcí jeho nivy

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

VU2
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NS)
zaloûení lokálního biokoridoru Ë. LBK 1201
revitalizace bezejmenného p¯ítoku BÏlé a obnova funkcí jeho nivy

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Navrûené opat¯ení:

VU3
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NS)
zaloûení interakËního prvku Ë. IP 1
zatravnÏní, zaloûení liniové zelenÏ

Plochy opat¯ení jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ÚP Mrtník (V˝kres základního ËlenÏní, Hlavní
v˝kres). Podmínky pro umisùování staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro funkËní plochy v nezastavÏném území jsou
uvedeny v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.
e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
V ¯eöeném území jsou dále vymezeny tyto prvky místního územního systému ekologické stability:
-

lokální biokoridor LBK 1102
lokální biocentrum LBC 12
lokální biokoridor LBK 1201
lokální biocentrum LBC 13
lokální biokoridor LBK 1301
lokální biocentrum LBC 25
lokální biokoridor LBK 2501
lokální biokoridor LBK 2502
lokální biokoridor LBK 2503
interakËní prvek IP 1

Rozsah ploch urËen˝ch pro realizaci místního územního systému ekologické stability (lokální biocentra a
biokoridory, interakËní prvky) je vymezen graficky ve v˝kresu Ë. 2 ÚP Mrtník (Hlavní v˝kres).
SouËástí ÚP Mrtník jsou prvky nadregionálního a regionálního ÚSES vymezené ve vydan˝ch ZÚR
PlzeÚského kraje (regionální biokoridor BKR 1101).
e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
ÚP Mrtník je vymezena síù místních úËelov˝ch komunikací (UK 1 - UK 4), slouûící k zajiötÏní dopravní
obsluhy objekt˘, zp¯ístupÚující zemÏdÏlské a lesní pozemky a slouûící k pÏöí turistice a rekreaËnímu vyuûívání krajiny.
U takto vymezené sítÏ místních úËelov˝ch komunikací musí b˝t zajiötÏna volná pr˘chodnost a pr˘jezdnost pro
dopravní obsluhu území. P¯ehrazování úËelov˝ch komunikací a stavÏní plot˘ s bránami není p¯ípustné. V rámci
komplexních pozemkov˝ch úprav bude tato základní síù doplnÏna pro pot¯eby zajiötÏní p¯ístupu k jednotliv˝m,
p¯eváûnÏ zemÏdÏlsky vyuûívan˝m, pozemk˘m.
e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení a zvyöování retenËních schopností
ÚP Mrtník jsou vymezeny plochy opat¯ení VU1 a VU2, které jsou urËeny pro obnovu nivy bezejmenného
vodního toku (p¯ítoku BÏlé) a jeho celkovou revitalizaci.
e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
ZastavÏné území není p¯ímo ohroûeno povodní (za podmínky udrûování technického stavu Ëásti
bezejmenného vodního toku procházejícího sídlem, vËetnÏ dvou retenËních nádrûí).
e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
Pro zajiötÏní rekreaËních funkcí krajiny jsou v nezastavÏném území vymezeny plochy smíöené
nezastavÏného území - rekreace (NR).
e.7) Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
ÚP Mrtník nejsou vymezeny plochy, na kter˝ch by byla p¯ípustná tÏûba nerost˘.
f)

Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
ÚP Mrtník vymezuje z hlediska funkËního vyuûití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyuûití:

Plochy smíöené obytné - historické jádro (SB1)
Plochy smíöené obytné - historické jádro jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení a pro
p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a neruöící v˝roby v Ëástech sídla se
zachovanou historickou zástavbou.
Chov hospodá¯sk˝ch zví¯at není vylouËen, pokud splÚuje obecnÏ platné p¯edpisy.
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
6
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Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch smíöen˝ch obytn˝ch - historické jádro lze zahrnout pozemky
obËanského vybavení a neruöící v˝roby se stavbami a za¯ízeními, které:
sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb a
za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a za¯ízení v
plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
vöe ostatní.
Stavební Ëinnosti v ploöe budou vycházet z hodnot tradiËní venkovské
zástavby (za tradiËní ¯eöení venkovsk˝ch staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci jsou
povaûovány obdélné stavby se sedlov˝mi, symetrick˝mi st¯echami se sklonem
sklonem 30° - 45° nad hlavními objekty, omítky mají tlumenou barevnost).
Zvláötní d˘raz bude kladen na zachování, vhodné doplnÏní a obnovu
architektonick˝ch hodnot historicky cenn˝ch staveb (zejména hmoty stavby, ËlenÏní
fasády, oken a dve¯í, materiálové ¯eöení jednotliv˝ch stavebních prvk˘ a barevnost).
Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi úpravami dojít k
naruöení dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot
daného místa nebo k naruöení architektonické jednoty celku. Nová v˝stavba v
zastavÏném území bude respektovat p˘vodní p˘dorysné ËlenÏní dvor˘. Nové stavby
a zmÏny staveb v zastavÏném území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi
které pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa. Z d˘vodu zachování
stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro bydlení a dalöí související stavby,
vËetnÏ pr˘Ëelí budov, v nichû jsou okna obytn˝ch místností, umístit aû na hranici
pozemku nebo vozovky silnice (místní komunikace).

Plochy smíöené obytné (SB2)
Plochy smíöené obytné jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení a pro p¯imÏ¯ené
umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a neruöící v˝roby.
Chov hospodá¯sk˝ch zví¯at není vylouËen, pokud splÚuje obecnÏ platné p¯edpisy.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch smíöen˝ch obytn˝ch lze zahrnout pozemky obËanského
vybavení a neruöící v˝roby se stavbami a za¯ízeními, které:
sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb a
za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a za¯ízení v
plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
vöe ostatní.
Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi
úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a
architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení architektonické jednoty
celku. Nové stavby a zmÏny staveb v zastavÏném území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí
p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa.

Plochy bydlení - historické jádro (B1)
Plochy bydlení jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení v kvalitním prost¯edí,
umoûÚujícím neruöen˝ a bezpeËn˝ pobyt a kaûdodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve¯ejn˝ch
prostranství a obËanského vybavení v Ëástech sídla se zachovanou historickou zástavbou.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení plochy dle urËení vyuûití:
pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch bydlení - historické jádro lze zahrnout pozemky obËanského
vybavení se stavbami a za¯ízeními, které:
7
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-

Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb a
za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a za¯ízení v
plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
vöe ostatní.
Stavební Ëinnosti v ploöe budou vycházet z hodnot tradiËní venkovské
zástavby (za tradiËní ¯eöení venkovsk˝ch staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci jsou
povaûovány obdélné stavby se sedlov˝mi, symetrick˝mi st¯echami se sklonem
sklonem 30° - 45° nad hlavními objekty, omítky mají tlumenou barevnost). Zvláötní
d˘raz bude kladen na zachování, vhodné doplnÏní a obnovu architektonick˝ch
hodnot historicky cenn˝ch staveb (zejména hmoty stavby, ËlenÏní fasády, oken a
dve¯í, materiálové ¯eöení jednotliv˝ch stavebních prvk˘ a barevnost). Nástavby
staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi úpravami dojít k naruöení
dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot daného místa
nebo k naruöení architektonické jednoty celku.
Nová v˝stavba v zastavÏném území bude respektovat p˘vodní p˘dorysné ËlenÏní
dvor˘. Nové stavby a zmÏny staveb v zastavÏném území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí
p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa. Z
d˘vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro bydlení a dalöí
související stavby, vËetnÏ pr˘Ëelí budov, v nichû jsou okna obytn˝ch místností, umístit
aû na hranici pozemku nebo vozovky silnice (místní komunikace).

Plochy bydlení (B2)
Plochy bydlení jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení v kvalitním prost¯edí,
umoûÚujícím neruöen˝ a bezpeËn˝ pobyt a kaûdodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve¯ejn˝ch
prostranství a obËanského vybavení.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

RozdÏlení plochy dle urËení vyuûití:
pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky obËanského vybavení se
stavbami a za¯ízeními, které:
sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb a
za¯ízení ve svém okolí,
nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a za¯ízení v
plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
vöe ostatní.
Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi
úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a
architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení architektonické jednoty
celku. Nové stavby a zmÏny staveb v zastavÏném území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí
p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa.

Plochy obËanského vybavení (OV)
Plochy obËanského vybavení jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯imÏ¯ené umístÏní,
dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a k zajiötÏní podmínek pro jejich uûívání v souladu s jejich
úËelem.
Hlavní vyuûití:

P¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro vzdÏlávání
a v˝chovu, sociální sluûby, péËi o rodinu, zdravotní sluûby, kulturu,
ve¯ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu,
tÏlov˝chovu a sport, ubytování, stravování, sluûby, vÏdu a v˝zkum.
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch obËanského vybavení lze zahrnout stavby byt˘ sluûebních
a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy a její uspo¯ádání dovoluje
umístÏní staveb pro bydlení.
vöe ostatní.

Plochy v˝roby a skladování (V)
Plochy v˝roby a skladování jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití pozemk˘ staveb pro v˝robu a
skladování v p¯ípadech, kdy z d˘vodu negativních vliv˘ tÏchto staveb za hranicí tÏchto pozemk˘ vyluËuje zaËlenÏní
8
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pozemk˘ s tÏmito vlivy do ploch jiného zp˘sobu vyuûití. I pro tato za¯ízení vöak platí, ûe negativní úËinky a vlivy
tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro
bydlení) nad p¯ípustnou míru, danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
Plochy v˝roby a skladování jsou vymezeny v p¯ímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou z
nich p¯ístupné.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:

PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb a za¯ízení pro v˝robu a skladování,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za¯ízení obËanské vybavenosti (stavby pro maloobchodní
prodej s pozemky menöími neû 1 000 m2, administrativní a správní
budovy a za¯ízení).
Do ploch v˝roby a skladování lze zahrnout stavby byt˘ sluûebních
a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy a její uspo¯ádání dovoluje
umístÏní staveb pro bydlení.
Do ploch v˝roby a skladování lze zahrnout plochy sbÏrn˝ch dvor˘ urËen˝ch
pro ËasovÏ omezené shromaûÔování a t¯ídÏní komunálního odpadu.
vöe ostatní.

Plochy rekreace (R)
Plochy rekreace jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a
vyuûívání sportovních staveb a za¯ízení slouûících ve¯ejné rekreaci.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení sport a ve¯ejnou rekreaci.
pozemky dalöích za¯ízení, které souvisejí a jsou sluËitelné s hlavním
vyuûitím (nap¯. stravování s p¯eváûnÏ sezónním provozem),
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
vöe ostatní, zejména pak umísùování nov˝ch staveb pro rodinnou rekreaci.

Plochy sídelní zelenÏ - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
Plochy sídelní zelenÏ - ve¯ejná a krajinná zeleÚ jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro
p¯imÏ¯ené umístÏní, rozsah a dostupnost pozemk˘ ve¯ejné zelenÏ.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
upravené plochy ve¯ejnÏ p¯ístupné parkové zelenÏ.
stávající a navrhované pozemky dalöích druh˘ ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluËitelné
s úËelem ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejné zelenÏ.
vöe ostatní.

Plochy sídelní zelenÏ - zahrady (ZS)
Plochy sídelní zelenÏ - zahrady jsou vymezeny zejména za úËelem vyuûívání zahrad a dalöích pozemk˘
zemÏdÏlského p˘dního fondu souvisejících se zastavÏn˝m územím, které se v˝znamnÏ podílejí na utvá¯ení
krajinného rázu, ochranÏ p¯írodních podmínek a charakteru urbanizovaného území a proto je nutné na tÏchto
plochách omezit moûnost umísùování staveb a dalöích za¯ízení).
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky zahrad, sad˘ a dalöí zemÏdÏlské p˘dy související s obytn˝m
územím.
pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství.
vöe ostatní.

Plochy dopravní infrastruktury - silniËní doprava (DS)
Plochy dopravní infrastruktury jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití pozemk˘ silniËních dopravních
staveb a za¯ízení a k zajiötÏní dopravní p¯ístupnosti jin˝ch ploch.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky silnic a místních komunikací (vËetnÏ pozemk˘, na kter˝ch jsou
umístÏny souËásti komunikace jako náspy, zá¯ezy, opÏrné zdi, mosty
a doprovodná a izolaËní zeleÚ).
pozemky staveb dopravních za¯ízení a dopravního vybavení (zejména
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),
pozemky související technické infrastruktury.
vöe ostatní.

Plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
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Plochy ve¯ejn˝ch prostranství jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯imÏ¯ené umístÏní,
rozsah a dostupnost pozemk˘ ve¯ejn˝ch prostranství a k zajiötÏní podmínek pro jejich uûívání v souladu s jejich
v˝znamem a úËelem.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství.
pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluËitelné s
úËelem ve¯ejn˝ch prostranství.
vöe ostatní.

Plochy p¯írodní (NP)
Plochy p¯írodní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro ochranu p¯írody a krajiny. Cílem
vymezení je územní ochrana zvláötÏ chránÏn˝ch území a ochrana ekosystém˘ územního systému ekologické stability
a dalöích ekologicky cenn˝ch Ëástí území (ekologické kostry území).
Pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda¯ovat z hlediska
mimoprodukËních funkcí v souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajiny.
Hlavní vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky biocenter ÚSES a dalöích chránÏn˝ch Ëástí p¯írody.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve¯ejn˝ch
prostranství (vËetnÏ tras turistick˝ch stezek, cyklostezek a nauËn˝ch
stezek) sluËitelné s úËelem ochrany p¯írody a krajiny,
stavby vodního hospodá¯ství pro akumulaci a retenci povrchov˝ch vod
v krajinÏ.
vöe ostatní, zejména pak realizace opat¯ení (ploty a ohradníky), které
brání prostupnosti krajinou nebo zabraÚují volné migraci ûivoËich˘.

Plochy lesní (NL)
Plochy lesní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek vyuûití pozemk˘ pro les, vËetnÏ jeho
hospodá¯sk˝ch funkcí.
Hlavní vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa.
pozemky staveb a za¯ízení lesního hospodá¯ství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
vöe ostatní, zejména pak realizace opat¯ení (ploty a ohradníky), které
brání prostupnosti krajinou nebo zabraÚují volné migraci ûivoËich˘.

Plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NS)
Plochy smíöené nezastavÏného území jsou vymezeny zejména za úËelem zajiötÏní podmínek pro ochranu
p¯írody a krajiny, pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability a dalöích ekologicky
cenn˝ch území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat¯ení a revitalizace vodních tok˘, opat¯ení
pro ochranu povrchov˝ch a podzemních vod, pro ochranu p¯ed povodnÏmi a pro zv˝öení retenËních schopností
krajiny.
Pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda¯ovat z hlediska
mimoprodukËních funkcí v souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajiny.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:

PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
ostatní plochy krajinné zelenÏ.
pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa,
pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu s up¯ednostnÏním
mimoprodukËních funkcí, vËetnÏ úËelov˝ch komunikací slouûících k jejich
obhospoda¯ování,
pozemky vodních ploch a vodních tok˘,
pozemky p¯irozen˝ch a p¯írodÏ blízk˝ch ekosystém˘,
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve¯ejn˝ch
prostranství (vËetnÏ tras turistick˝ch stezek, cyklostezek a nauËn˝ch
stezek) sluËitelné s úËelem ochrany p¯írody a krajiny.
pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu lze vyuûívat jako pozemky staveb,
za¯ízení a pro zemÏdÏlství v p¯ípadÏ, ûe je toto vyuûití sluËitelné s úËelem
ochrany p¯írody a krajiny.
vöe ostatní.

Plochy smíöené nezastavÏného území - místní úËelové komunikace (NK)
Plochy smíöené nezastavÏného území - místní úËelové komunikace jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní
pr˘chodnosti krajinou a obsluhy souvisejících zemÏdÏlsk˝ch a lesních pozemk˘.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky místních úËelov˝ch komunikací.
pozemky a za¯ízení technické infrastruktury.
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Nep¯ípustné vyuûití:

vöe ostatní.

Plochy smíöené nezastavÏného území - rekreace (NR)
Plochy smíöené nezastavÏného území - rekreace jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní rekreaËních funkcí
krajiny.
Hlavní a p¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
rekreaËnÏ intenzivnÏ vyuûívané Ëásti lesa a dalöí pozemky slouûící
k rekreaËním a sportovním Ëinnostem (jízda na horsk˝ch kolech ap.).
vöe ostatní.

Plochy zemÏdÏlské (NZ)
Plochy zemÏdÏlské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯evaûující zemÏdÏlské vyuûití.
Hlavní vyuûití:
P¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu.
pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství,
plochy krajinné a doprovodné liniové zelenÏ,
pozemky související dopravní infrastruktury (místní úËelové komunikace
slouûící k obhospoda¯ování zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘),
pozemky související technické infrastruktury,
stavby a jiná opat¯ení pot¯ebná ke zp¯ístupnÏní pozemk˘, k ochranÏ
a zúrodnÏní p˘dního fondu, k ochranÏ ûivotního prost¯edí, zvelebení
krajiny a zv˝öení její ekologické stability dle schválen˝ch pozemkov˝ch
úprav.
vöe ostatní.

Plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV)
Plochy vodní a vodohospodá¯ské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro nakládání s vodami,
ochranu p¯ed jejich ökodliv˝mi úËinky a suchem, regulaci vodního reûimu území a plnÏní dalöích úËel˘ stanoven˝ch
právními p¯edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p¯írody a krajiny.
Hlavní vyûití:
P¯ípustné vyuûití:
Nep¯ípustné vyuûití:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky vodních ploch.
pozemky koryt vodních tok˘ vËetnÏ doprovodn˝ch porost˘,
pozemky urËené pro p¯evaûující vodohospodá¯ské vyuûití.
vöe ostatní.

Uspo¯ádání funkËního vyuûití ploch je vymezeno ve v˝kresu Ë. 2 ÚP Mrtník (Hlavní v˝kres).
Dalöí podmínky prostorového uspo¯ádání a poûadavky na umisùování staveb pro jednotlivé zastavitelné
plochy a plochy p¯estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce.
g)

Vymezení ploch ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s právem vyvlastnÏní
Ve¯ejnÏ prospÏönou stavbou jsou vybrané stavby dopravní a technické infrastruktury urËené k rozvoji
území. Pro ve¯ejnÏ prospÏöné stavby, které mají liniov˝ charakter platí, ûe právo vyvlastnÏní i uplatnÏní p¯edkupního
práva bude uplatnÏno pouze na plochy nezbytné k jejich v˝stavbÏ a plochy nezbytné k zajiötÏní jejich v˝stavby a
¯ádného uûívání pro stanoven˝ úËel.
ÚP Mrtník jsou dle §170 STZ vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb s právem vyvlastnÏní (k. ú.
Mrtník)(na tyto plochy se vztahuje i p¯edkupní právo dle §101 STZ):
VD1
VD2
VD3
VD4

Dopravní infrastruktura:
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace

pozemek KN Ë.:
1262/1, 1261/2, 1260/1, 1259/5
1253/1, 1269/6
1249/14, 1248, 1249/1
1228/70

VT 1

Technická infrastruktura:
technologické za¯ízení vodovodu

pozemek KN Ë.:
1113, 1114, 1129/2, 1129/5
(k. ú. Mrtník), p¯edkupní právo: Obec Mrtník

Ve¯ejnÏ prospÏön˝m opat¯ením je opat¯ení nestavební povahy slouûící ke sniûování ohroûení území a k
rozvoji nebo k ochranÏ p¯írodního, kulturního a archeologického dÏdictví.
ÚP Mrtník jsou vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení:
VU 1

Zaloûení prvk˘ ÚSES:
zaloûení lokálního biocentra LBC 12
a lokálního biokoridoru LBK 1102

pozemek KN Ë.:
59, 208/1, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 208/7,
208/8, 208/9, 208/10, 208/11, 208/12, 208/13, 208/14,
208/15, 208/16, 208/17, 208/18, 208/19, 208/20, 208/21,
208/22, 208/23, 208/24, 208/25, 208/26, 209, 210, 220,
221, 222, 226, 227, 228, 229,230, 231, 233, 234, 235, 236,
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239, 255/1, 255/2, 255/10, 255/11, 255/12, 255/13,
255/14, 255/17,255/23, 255/24, 255/25, 255/26, 255/27,
255/28, 255/29, 255/3, 255/30, 255/31, 255/32, 255/33,
255/34, 255/35, 255/36, 255/37, 255/38, 255/39, 255/4,
255/40, 255/41, 255/42, 255/43, 255/44, 255/45, 255/46,
255/47, 255/48, 255/49, 255/50, 255/51, 255/52, 255/53,
255/54, 255/55, 255/56, 255/57, 255/58, 255/59, 255/60,
255/61, 255/62, 255/63, 255/64, 255/65, 255/66, 255/67,
255/68, 255/69, 255/70, 255/71, 255/72, 255/73, 255/74,
255/75, 255/76, 255/77, 255/78, 255/79, 255/80, 255/81,
255/82, 255/83, 255/84, 255/85, 255/86, 255/87, 255/88,
255/89, 255/90, 255/91, 255/92, 255/93, 255/94, 255/95,
255/96, 255/97, 255/98, 255/99, 255/100, 255/101,
255/102, 255/103, 255/104, 255/105, 255/106, 255/107,
255/108, 255/109, 255/110, 255/111, 255/112, 255/113,
255/114, 255/115, 255/116, 255/117, 255/118, 255/119,
255/120, 255/121, 255/122, 255/123, 255/124, 255/125,
255/126, 255/127, 255/128, 255/129, 255/130, 255/131,
255/132, 255/133, 255/134, 255/135, 255/136, 255/137,
255/138, 255/139, 255/140, 255/141, 255/142, 255/143,
255/144, 255/145, 255/146, 255/147, 255/148, 255/149,
255/150, 255/151, 255/152, 255/153, 255/154, 255/155,
255/156, 255/157, 255/158, 255/159, 255/160, 255/161,
255/162, 255/163, 255/164, 255/165, 255/166, 255/167,
255/168, 255/169, 255/170, 255/171, 255/172, 255/173,
255/174, 255/175, 255/176, 255/178, 255/18, 255/186,
255/187, 255/188, 255/189, 255/190, 255/191, 255/192,
255/193, 255/194, 255/197, 255/198, 255/199, 255/200,
257, 262, 267, 268, 273, 313, 314, 316, 343, 345, 348, 349,
352, 362, 363, 386, 454, 455, 456, 472, 473, 476, 477, 479,
480, 481, 534, 1310/3, 1310/4, 1310/5, 1310/6, 1310/7,
1310/10, 1310/11, 1310/12, 1310/13, 1310/18, 1310/19,
1310/20, 1310/22, 1310/23, 1310/24, 1310/25, 1310/26,
1310/27, 1310/28, 1310/29, 1310/30, 1310/31, 1310/32,
1310/33, 1310/34, 1310/35, 1310/36, 1310/37, 1310/38,
1310/39, 1310/40, 1310/42, 1310/43, 1310/44, 1310/45,
1310/46, 1310/47, 1310/48, 1310/52, 1310/53, 1310/54,
1310/56, 1310/57, 1310/58, 1310/59, 1310/60, 1310/61,
1310/62, 1310/63, 1310/64, 1310/65, 1310/66, 1310/67,
1310/68, 1310/69, 1310/70, 1310/71, 1310/72, 1310/73,
1310/74, 1310/75, 1310/76, 1310/77, 1310/79, 1310/80,
1310/81, 1310/83, 1310/85, 1310/86, 1310/87, 1310/88,
1310/94, 1310/98, 1310/99, 1310/104, 1310/107, 1310/108,
1310/111, 1310/112, 1310/113, 1310/114, 1310/116,
1310/121, 1352, 1539
(k. ú. Mrtník), p¯edkupní právo: Obec Mrtník
VU 2

zaloûení lokálního biokoridoru LBK 1201

727/9, 727/17, 727/32, 727/47, 727/64, 727/65,
727/66, 727/67, 917, 920, 921, 924, 925, 928,
929, 933, 938, 939, 940, 945, 949/1, 949/2,
949/4, 949/11, 949/12, 949/13, 949/14, 949/15,
951, 963, 964, 958, 969, 970, 995
(k. ú. Mrtník), p¯edkupní právo: Obec Mrtník

VU 3

zaloûení interakËního prvku IP 1

1117, 1118, 1121, 1122, 1125, 1126, 1129/6,
1129/11, 1129/12, 1129/13, 1129/14, 1129/15,
1129/16, 1129/17, 1129/18, 1129/19, 1143,
1528/3
(k. ú. Mrtník), p¯edkupní právo: Obec Mrtník

Rozsah ploch urËen˝ch pro realizaci ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení je vymezen ve v˝kresu Ë. 3 ÚP
Mrtník (V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací), uvedená Ëísla pozemk˘ KN jsou souËástí mapového
podkladu.
h)

Vymezení dalöích ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s p¯edkupním právem
Ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a opat¯ení, pro které je moûné uplatnit p¯edkupní právo dle §101 STZ nejsou

vymezeny.
Jako ve¯ejnÏ prospÏöná stavby a opat¯ení, pro které je moûné uplatnit p¯edkupní právo dle §101 STZ jsou
vymezeny tyto plochy:
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pozemek KN Ë.:
1259/5, 1260/1, 1261/2, 1262/1
(k. ú. Mrtník), p¯edkupní právo: Obec Mrtník

PV 1

ve¯ejné prostranství

PV 2

ve¯ejné prostranství

1228/5, 1228/11, 1242 1243, 1244, 1245, 1248,
1249/1, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1249/5,
1249/6, 1249/7, 1249/8, 1249/9, 1249/10,
1249/11, 1249/12, 1249/14, 1249/15, 1249/16,
1253/1, 1253/4, 1269/2, 1269/5, 1269/6,
1536/2, 1536/5, 1536/6, 1536/7, 1536/8,
1536/9
(k. ú. Mrtník), p¯edkupní právo: Obec Mrtník

PV 3

ve¯ejné prostranství

1101/1, 1102/1, 1104/1, 1104/2, 1104/9,
1104/10, 1104/11, 1104/13, 1104/14, 1104/15,
1104/16, 1104/17, 1104/19, 1104/20, 1104/21,
1104/22, 1105, 1106, 1107
(k. ú. Mrtník), p¯edkupní právo: Obec Mrtník

PV 4

ve¯ejné prostranství

1055
(k. ú. Mrtník), p¯edkupní právo: Obec Mrtník

i)

Vymezení ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií
ÚP Mrtník nejsou vymezeny plochy s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií.

j)

Údaje o poËtu list˘ územního plánu a poËtu v˝kres˘
Textová Ëást ÚP Mrtník má 11 Ëíslovan˝ch stran, titulní list a 4 neËíslované strany (údaje o po¯izovateli a
projektantovi, záznam o úËinnosti a obsah). Grafická Ëást ÚP Mrtník má 3 v˝kresy (1. V˝kres základního ËlenÏní
území, 2. Hlavní v˝kres, 3. V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací), kaûd˝ o rozmÏru 59,4*126 cm.
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