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Územní plán LITOŠICE

I.A – TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
a)

Vymezení zastavěného území

Územní plán řeší správní území obce Litošice, tvořené jedním katastrem Litošice o celkové výměře
1012 ha, se dvěma sídelními jednotkami (Litošice a Krasnice).
Pro vymezení zastavěného území byla výchozím podkladem hranice intravilánu dle map KN.
Další úpravy byly provedeny na základě konfrontace s údaji KN a vlastních průzkumů v terénu
(zjištění skutečného stavu v území).
Zastavěné území je vymezeno k datu 08/2011 a je zakresleno ve všech grafických přílohách
územního plánu (s výjimkou výkresu širších vztahů) v souladu s platnou legislativou. Hranice
zastavěného území v místech, kde nedošlo k podstatným změnám, většinou kopíruje hranici
intravilánu. Úpravy, kde hranice zastavěného území vede mimo hranici intravilánu, jsou v těchto
lokalitách:
§ hranice zastavěného území byla rozšířena o:
§ zástavbu na severovýchodním okraji sídla Litošice (směrem k vodní ploše)
§ objekt tvořící součást bývalého zemědělského areálu na jihovýchodním okraji sídla
Litošice
§ zástavbu několika RD na západním okraji sídla Litošice (směrem k lesu)
§ drobnou plochu zahrady na jihovýchodním okraji sídla Krasnice
§ rekreační zástavbu (chaty) na severozápadním okraji sídla Krasnice
§ rekreační zástavbu (chaty) na jihozápadním okraji sídla Krasnice na břehu Krasnického
rybníka
§ 2 oblasti rekreační zástavby (chaty) na severozápadním a jižním okraji Krasnického
rybníka
§ areál hromadné rekreace jižně od Krasnického rybníka
§ stávající objekty technického vybavení ležící mimo sídla ve volné krajině
§ hranice zastavěného území byla redukována o:
§ plochu na severním okraji sídla Krasnice, v současnosti zemědělsky využívanou
§ plochu na jihozápadním okraji sídla Litošice, pozemek orné půdy zemědělsky využívaný

b)

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Hlavními úkoly územního plánu je vytvářet podmínky:
§ pro stabilizaci a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území – bydlení, sport a
rekreace
§ pro udržitelný rozvoj sídla – vymezovány jsou rozvojové plochy pro hlavní funkce – bydlení
(s možností integrace občanského vybavení, služeb a nerušící výroby), sport, rekreaci, výrobu
a sídelní zeleň. S ohledem na možnost umístění zařízení občanského vybavení jsou
stanoveny podmínky pro využití ostatních funkčních ploch.
§ pro nekolizní dopravní obslužitelnost sídel – nadřazenou i místní komunikační síť
§ pro ochranu stávajících architektonických a urbanistických hodnot v území
§ pro ochranu kulturního dědictví (nemovité kulturní památky, památky místního významu)
§ pro ochranu systému sídelní zeleně
§ pro možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území (pěší a cykloturistika)
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pro zachování krajinného rázu, ochranu přírodních hodnot v celém řešeném území
pro ochranu, obnovu a regeneraci přírodního prostředí, ochranu a posílení ekostabilizačních
funkcí v řešeném území

§
§

c)

Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém
sídelní zeleně

c.1. Urbanistická koncepce
Územní plán stanovil tyto zásady urbanistické koncepce:
•

Z hlediska funkčního využití bude obec rozvíjena jako dvě sídla s hlavní funkcí bydlení, bez
rozlišení, zda jde o bydlení trvalé či rekreační. Nové lokality pro bydlení jsou vymezovány
výhradně pro stavby individuálního bydlení v rodinných domech.

•

Respektována bude původní zástavba nacházející se v převážné části sídel Litošice i Krasnice převažující forma bydlení venkovského charakteru (podélný půdorys, 1 n.p. + podkroví, střechy
o
o
sklonité, se spádem 40 – 50 , sedlové). Plošně malé lokality bydlení nově budované nebo
zrealizované v posledních letech (v západní části sídla Litošice) mají charakter bydlení
příměstského, avšak územní plán je pro jejich malou rozlohu zahrnuje do bydlení venkovského.

•

Stavby pro bydlení ve vazbě na původní zástavbu budou dodržovat typický venkovský charakter –
přízemní objekt s možností vestavěného podkroví, obdélného půdorysu, doporučené střechy
sedlové, resp. sedlové s polovalbou, hřebenová osa orientovaná souběžně s delší stranou
půdorysu. Materiály, barevnost budou vycházet z poměrů v lokalitě.

•

Nové lokality bydlení jsou vymezeny výhradně v zastavěném území nebo v přímé vazbě na něj.

•

Kromě vymezených zastavitelných ploch bude v sídle možná výstavba uvnitř zastavěného území,
pokud splní podmínky, že zamýšlený záměr:
−
−
−
−
−

je v souladu se stanoveným funkčním regulativem pro plochu, ve které je záměr lokalizován
splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě
je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území
je v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu
není v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce

•

Do funkčních ploch bydlení jsou jako přípustné využití zahrnuty aktivity charakteru občanského
vybavení – veřejná správa, společenské a kulturní aktivity, veřejné stravování, maloobchod apod..

•

Respektovány a dle potřeb intenzifikovány budou plochy sloužící volnočasovým aktivitám –
sportu, rekreaci, odpočinku a zábavě. Navrženy jsou nové plochy pro sportovní využití (hřiště)
v sídle Litošice.

•

Respektovány jsou plochy individuální rekreace (chaty) navazující na obytnou zástavbu
v Krasnicích a plochy individuální i hromadné rekreace (chatové osady, rekreační areál) ležící ve
volné v krajině v okolí Krasnického rybníka. Územní plán nepočítá se zakládáním nových nebo
rozšiřováním stávajících ploch rekreace. Výjimkou je plocha na severozápadním okraji sídla
Krasnice, kde je vymezena zastavitelná plocha pro plochy staveb pro rodinnou rekreaci, která
rozšiřuje stávající plochu v souladu se stávajícím způsobem užívání ploch.

•

V plochách bydlení (hlavně bydlení smíšeného venkovského) bude přípustná integrace bydlení
s drobnými výrobně obslužnými aktivitami (řemesla, zemědělská výroba), bez negativních vlivů na
okolní obytné prostředí.

•

Výrobní (zemědělský) areál na jižním okraji sídla Litošice - v současné době nefunkční - je
navržen pro funkční a prostorovou přestavbu na plochy smíšené výrobní, ve kterých mohou být
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provozovány výrobní a podnikatelské aktivity, které neovlivní životní a obytné prostředí
sousedních obytných ploch.
•

Nová rozvojová plocha pro specifickou výrobu – skladování a zpracování dřeva (pila) - je
navržena na východním okraji Litošic.

•

Respektovány a kultivovány budou plochy veřejné zeleně. Před nežádoucí výstavbou bude
chráněn centrální prostor návse v sídle Litošice, který je vymezen jako plochy systému sídelní
zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích a veřejná prostranství – uliční prostory. Ve střední a
západní části Litošic jsou navrhovány plochy pro veřejnou zeleň vyplňující nyní neurbanizovanou
vnitřní část sídla. V sídle Krasnice bude chráněna a kultivována kvalitní vzrostá zeleň na návsi. Ve
větších plochách navrhované obytné výstavby budou v dalších navazujících dokumentacích
řešeny i plochy pro veřejnou zeleň.

•

Okraje zastavěného území směrem do krajiny budou pokud možno tvořeny užitkovými a
okrasnými zahradami se stromovou zelení, ty budou z důvodu zachování krajinného rázu a
dálkových pohledů vytvářet přirozený rámec sídla.

•

Vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability.

•

Respektovány a chráněny budou rozsáhlé plochy lesa v celém řešeném území.

c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
Vymezení zastavitelných ploch:
Označ.
plochy
Z.1
Z.2
Z.3
Z.4
Z.5
Z.6
Z.7
Z.8
Z.9
Z.10
Z.11
Z.12

Z.13
Z.14

Lokalita

Funkční využití

J část Litošic
Z část Litošic
Z část Litošic
Z okraj Litošic

BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
PVu – veřejná prostranství – uliční prostory
Z okraj Litošic
ZV – zeleň na veřejných prostranstvích
PVu – veřejná prostranství – uliční prostory
SZ část Litošic
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
S okraj Litošic
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
S část Litošic
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
SV okraj Litošic
OS – tělovýchovná a sportovní zařízení
Z část Litošic
OS – tělovýchovná a sportovní zařízení
V okraj Litošic
VX – výroba specifická
č
centrální ást Litošic ZV – zeleň na veřejných prostranstvích
PVu – veřejná prostranství – uliční prostory
DSu – dopravní infrastruktura místní – komunikace účelové
SZ část Litošic
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
SZ část sídla Krasnice RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Vymezení ploch přestavby:
Označ.
plochy
P.1

Lokalita
J okraj Litošic

Funkční využití
VS – plochy smíšené výrobní
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c.3. Systém sídelní zeleně
Územní plán respektuje stávající plochy vnitrosídelní zeleně v sídle a chrání je tím, že je
vymezuje jako samostatnou funkční plochu:
o plochy systému sídelní zeleně:
– zeleň na veřejných prostranstvích
– zeleň soukromá a vyhrazená
– zeleň ochranná a izolační
Významné plochy veřejné zeleně v centru sídla Litošice a návesní prostor (rozšířená ulice)
chrání územní plán tím, že je vymezuje jako samostatnou funkční plochu – zeleň na veřejných
prostranstvích. Náves v Krasnicích je vymezena jako plocha veřejného prostranství, přesto zde bude
chráněna a kultivována kvalitní vzrostlá zeleň.
Nedílnou součástí systému sídelní zeleně jsou plochy soukromé a vyhrazené zeleně (zahrad),
které jsou územním plánem většinou zahrnuty do funkčních ploch bydlení. Jen v lokalitách, kde se
nacházejí větší a významné plochy sadů a zahrad bez staveb hlavních (většinou na okrajích sídla)
jsou tyto plochy vymezovány jako samostatná funkční plocha – plochy zeleně soukromé a vyhrazené.
Územní plán navrhuje nové plochy zeleně pro posílení funkce stávající sídelní zeleně. Jedná
se o plochu zeleně na veřejných prostranstvích (ozn. Z.12a,b), vyplňující nyní neurbanizovanou
vnitřní část sídla Litošice, dále o plochu zeleně na veřejných prostranstvích (ozn. Z.5) vymezenou pro
zachování stávající vzrostlé zeleně v lokalitě. Ve větších plochách navrhované obytné výstavby
budou v dalších navazujících dokumentacích řešeny i plochy pro sídelní zeleň např. v rámci řešení
uličních prostorů.
c.4. Systém krajinné zeleně
Územní plán s drobnou výjimkou respektuje všechny stávající plochy lesa v řešeném území,
včetně drobnějších lesních ploch a okrajových partií větších lesních ploch zasahujících do řešeného
území. Tyto plochy jsou územním plánem vymezeny jako funkční plochy lesa.
Do ploch lesa (do úzkého cípu lesa na západním okraj Litošic) zasahuje rozvojová lokalita Z.5.
Lokalita Z.5 je vymezena jako veřejná zeleň s podmínkou respektování stávající vzrostlé zeleně
v lokalitě.
Územní plán respektuje v krajině „ochranné pásmo“ lesa a nenavrhuje do něj žádné aktivity,
které by s jeho režimem byly v rozporu. Plochy změn (pro bydlení) za západním okraji sídla Litošice –
Z.2, Z.3, Z.4, Z.5 a Z13, na severním okraji sídla Litošice - Z.7 a na severozápadním okraji sídla
Krasnice zasahují do pásma 50 m od hranice PUPFL. Stavby v lokalitách Z.2, Z.3, Z.7 a Z.13 budou
situovány min. 25m od hranice PUPFL, ve vzdálenosti menší než 25m budou např. plochy zahrad.
Do plochy lesa zasáhne obratiště nově budované komunikace na západním okraji Litošic,
zajišťující dopravní obsluhu navrhované i stávajících ploch.
Územní plán navrhuje 2 nové plochy pro zalesnění (ozn. N.3 a N.4), které navazují na okraje
ě
v tších lesních porostů. Zalesnění – jako podmíněně přípustné využití – je umožněno i na
zemědělských plochách.
Vymezení funkčních ploch přírodní krajinné zeleně vychází z vymezení skladebných částí
systému ekologické stability, který respektuje zásady generelu místního a regionálního SES. Tato
plocha s rozdílným způsobem využití je vymezena i na ostatních, z hlediska ochrany přírody a
ochrany krajinného rázu (krajinářsky, ekologicky, botanicky aj.) cenných lokalitách. Pro systém
přírodní krajinné zeleně je důležitá i liniová zeleň podél vodotečí, komunikací a cest (vymezená
převážně jako součást ÚSES - interakční prvek).
V řešeném území, převážně podél vodotečí a cest, na okrajích lesa, ale i jinde, plní své funkce
plochy trvalých travních porostů. Aby vlivem intenzivního obdělávání zemědělské půdy nedošlo
k jejich nežádoucímu zornění, aby byla zachována a posílena retenční schopnost krajiny i krajinný
ráz, vymezuje územní plán tyto plochy jako plochy smíšené krajinné zeleně. Územní plán navrhuje
rozšíření těchto ploch v souladu s ÚSES – N.2 (LBK 19 v jihovýchodní části řešeného území).
Interakční prvky vymezené v ÚSES budou umístěny v návaznosti na vodoteče, cesty a
komunikace tak, aby nedošlo ke ztížení obhospodařování nebo narušení organizace ZPF v území.
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Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování

d)

d.1. Dopravní infrastruktura
Silniční doprava:
Územní plán respektuje a vymezuje stávající silniční síť:
− komunikace III. třídy
− dopravní obsluhu celého řešeného území zajišťuje kromě státní silniční sítě i síť místních
obslužných a účelových komunikací
Územní plán vymezil:
− komunikace III. třídy jako funkční plochu – dopravní infrastruktura silniční – komunikace
− důležité místní obslužné a účelové komunikace v sídle jako plochu rozdílným způsobem
využití – plochy veřejných prostranství – uliční prostory
− důležité místní obslužné a účelové komunikace ve volné krajině jako plochu rozdílným
způsobem využití –
§

§

územní plán navrhuje nové zastavitelné plochy pro veřejná prostranství – uliční prostory a
dopravní infrastrukturu místní – komunikace účelové (jako součást zastavitelných ploch Z.4,
Z.5, Z.12a a Z.12b. Všechny ostatní rozvojové plochy vymezené územním plánem jsou
dopravně napojitelné přímo na stávající systém pozemních komunikací a síť místních
obslužných komunikací. Trasování komunikační sítě uvnitř větších rozvojových ploch bude
prověřeno podrobnější dokumentací. Minimalizován bude počet komunikačních napojení na
stávající silnice, nové křižovatky budou navrhovány v místech s dostatečnými rozhledovými
poměry
stávající místní obslužné komunikace zajišťující dopravní obsluhu zastavitelných ploch budou
dle prostorových možností rozšířeny dle platné legislativy.

Železniční doprava:
§ Řešené území není železniční dopravou obsluhováno.
Letecká doprava:
§ Do řešeného území zasahuje okraj ochranného pásma letiště Pardubice, v ochranném pásmu
letiště nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy. Celé řešené území leží v ochranných
pásmech radiolokačních zařízení letišť.
Doprava v klidu:
§ Územní plán respektuje stávající plochy pro dopravu v klidu, nové nejsou vymezovány.
Pěší a cyklistická doprava:
§ Trasování komunikací pro pěší a cyklisty je umožněno v rámci stanovených podmínek využití
území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
§ Územní plán respektuje stávající značené turistické trasy procházející řešeným územím.
§ Územní plán navrhuje jednostranný chodník podél průtahu silnic III. třídy v sídle Litošice.
§ Pro vedení turistických tras je využíváno stávajících pozemních a účelových komunikací.
Územní plán nevymezuje nové plochy ani koridory pro vedení pěších a cyklistických
komunikací mimo sídla, ale v rámci podmínek pro využití ploch umožňuje případnou obnovu
zrušených nebo zanedbaných účelových komunikací.
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d.2. Technická infrastruktura
Vodní hospodářství:
§ Územní plán respektuje stávající vodní plochy a toky v řešeném území včetně jejich
ochranných resp. manipulačních pásem.
§ Do ochranného (manipulačního) pásma vodních toků nebudou umisťovány žádné stavby,
které by mohly ovlivnit odtokové poměry v území nebo znemožnit možnost opravy a údržby
koryta.
§ Územní plán respektuje ochranná pásma 2 vodních zdrojů, zasahujících do řešeného území.
§ Územní plán navrhuje napojení obou sídel na skupinový vodovod Přelouč, v souladu
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVK PK).
§ Obec nemá vybudovaný ucelený kanalizační systém pro odvádění a následné čištění
odpadních vod. Územní plán respektuje koncepci návrhu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje, která i nadále uvažuje s individuálním čištěním odpadních vod v obou
sídlech.
Energetika
§ Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce elektrickou energií, umístění
trafostanic a vedení VN včetně jejich ochranných pásem.
§ Předpokládaný nárůst spotřeby energie v souvislosti s rozvojovými plochami bude zajištěn
úpravou stávajících zařízení distribuční soustavy a rozšířením NN vedení do zastavitelných
ploch. Zastavitelná plocha Z.11 pro dřevozpracující výrobu (pila) bude případně - dle
energetické náročnosti - napojena VN kabelem ukončeným v zastavitelné ploše novou
trafostanicí.
§ Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce plynem - STL plynovodem včetně
jeho ochranných a bezpečnostních pásem. Navržené rozvojové plochy budou připojeny na
stávající středotlakou plynovodní síť.
§ Územní plán respektuje trasy sítí elektronických komunikací včetně jejich ochranných pásem.
Nakládání s odpady
§ Odstraňování odpadů je zajištěno stávajícím vyhovujícím způsobem - stejný způsob bude
uplatňován i do budoucna - nadále bude zajišťována separace odpadu, sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu.
d.3. Občanské vybavení
§
§

§
§

Územní plán vymezuje samostatně funkční plochy občanského vybavení (veřejná správa,
obchod, služby, církevní stavby, administrativa, kultura, apod.).
V rámci obce nejsou územním plánem vymezovány zastavitelné plochy pro občanské
vybavení. Umístění nových staveb a zařízení občanského vybavení umožňují podmínky pro
využití ostatních funkčních ploch v urbanizovaném území (hlavně plochy bydlení a plochy
smíšené obytné).
Územní plán respektuje stávající plochu pro sport ve východní části sídla Krasnice a vymezuje
ji samostatně jako plochu občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.
Územní plán navrhuje 2 rozvojové plochy pro sport v sídle Litošice – v místě stávajícího
sportoviště na severovýchodním okraji sídla u vodní plochy (ozn. Z.9) a v západní části sídla
(ozn. Z.10).
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d.4. Veřejná prostranství
§

§
§
§
§

Územní plán respektuje a vymezuje významné veřejné plochy v sídle. Tyto plochy jsou
vymezeny jako plochy veřejných prostranství – uliční prostory, resp. jako plochy systému
sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích.
Územní plán vymezuje jako veřejná prostranství především uliční prostory – místní
komunikační síť, která charakterizuje urbanistickou strukturu v sídle.
Chráněny budou rozsáhlé plochy veřejné zeleně a prostranství v centru Litošic, které by měly
zůstat i nadále nezastavitelné.
Územní plán navrhuje v Litošicích nové plochy zeleně na veřejném prostranství a plochy
veřejných prostranství – uliční prostory v zastavitelných plochách Z.12a, Z.12b a Z.4, Z.5.
Respektovány a chráněny budou i všechny prvky drobné architektury (sklípky v jižní části
návse v Litošicích, křížky, zvoničky) nacházející se na veřejných prostranstvích v Litošicích i
Krasnicích.

d.5. Požadavky civilní ochrany
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé povodní
§ V řešeném území se nepředpokládá možnost průchodu průlomové vlny vzniklé zvláštní
povodní. Řešeným územím protéká pouze malý potok, který i při zvýšeném průtoku
neohrožuje zastavěné území obce.
Zóny havarijního plánování v řešeném území
§ Sídlem Litošice prochází silnice III. třídy – obec nemá zpracovaný vlastní havarijní plán pro
případ vážné dopravní nehody, kdy dojde ke kolizi vozidel přepravujících nebezpečné plynné
nebo kapalné látky. Taková situace by byla řešena dle podmínek krajského krizového a
havarijního plánu.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí
§ V obci není vybudován stálý tlakově odolný kryt. Pro krátkodobé ubytování občanů budou
využity prostory obecního úřadu a „kulturního domu“ (hostince) v Litošicích.
Evakuace obyvatel
§ V případě evakuace budou obyvatelé sídla Litošice shromážděni v prostoru před obecním
úřadem, obyvatelé sídla Krasnice na návsi u autobusové zastávky.
Zásobování obyvatel vodou
§ Obec Litošice i místní část Krasnice jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních vodních zdrojů.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události
§ Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací budou využity plochy veřejných
prostranství v centru obou sídel.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
§ V případě potřeby budou cisterny s vodou a agregáty umístěny před obecním úřadem pro část
obce Litošice a před autubusovou zastávkou v části obce Krasnice.
Požární ochrana
§ V současné době je v obci Litošice pro hašení požáru určen místní rybník, v části obce
Krasnice bude taktéž využíván místní rybník. Určené zdroje vody pro hašení požárů musí
splňovat parametry uvedené v příslušných předpisech.
Zájmy obrany státu
§ Armáda České republiky uplatnila obecné požadavky na výstavbu ve svých zájmových
územích. Územní plán tyto požadavky respektuje..
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Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

e)

e.1. Návrh uspořádání krajiny
§

§
§
§

§

Respektovány budou veškeré krajinné hodnoty území (např.):
− plochy lesa a vodní plochy v celém řešeném území, břehové porosty kolem vodních ploch a
vodotečí, plochy vymezených skladebných prvků územního systému ekologické stability a
veškeré plochy ekologicky významné (remízky, plochy a linie vzrostlé zeleně, mokřady,
trvalé travní porosty apod.).
Chráněna budou všechna krajinářsky a biologicky cenná území, stávající plochy vzrostlé
nelesní zeleně v krajině i urbanizovaném území.
Využívání krajiny, včetně rekreačního, bude respektovat podmínky ochrany přírody a krajiny a
ochrany krajinného rázu.
Linie komunikačních systémů včetně účelových cest v krajině budou lemovány doprovodnou
zelení. Pro zlepšení prostupnosti krajiny mohou být některé zaniklé či zanedbané cesty
obnoveny a doplněny o doprovodnou liniovou zeleň.
Systém zemědělského využívání zorněných ploch bude volen tak, aby nedošlo k ohrožení
zastavěného území vodní erozí.

e.2. Návrh systému ÚSES
§
§
§
§
§

Územní plán vymezil skladebné prvky ÚSES, které budou respektovány.
Respektován bude ochranný režim pro ÚSES stanovený územním plánem.
V případě provádění pozemkových úprav v řešeném území se připouští směrová korekce tras
či upřesnění lokalizace vymezených prvků ÚSES.
Systém ekologické stability doplňují interakční prvky, doprovázející zejména komunikace,
cesty, příkopy či vodoteče v krajině.
Liniová zeleň u obnovovaných cest bude umístěna tak, aby nedocházelo ke ztížení
obhospodařování nebo narušení organizace ZPF v území.

e.3. Protierozní opatření
§

Eroze půdy v okolí vodních toků neohrožuje řešené území. Účinky větrné eroze rozsáhlejších,
intenzivně využívaných zemědělských ploch budou snižovány rozčleněním těchto ploch
pomocí interakčních prvků v podobě linií dřevin, vedených podél stávajících a obnovovaných
účelových komunikací a podél vodotečí.
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Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného, nepřípustného, případně
podmíněně přípustného využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu

f)

f.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – funkčních ploch
§
§
§

§

§

§

Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí.
jednotlivé funkční plochy (plochy s rozdílným způsobem využití) jsou charakterizovány
hlavním využitím – převládající využití určuje charakteristiku plochy
Pro jednotlivé funkční plochy (plochy s rozdílným způsobem využití) jsou stanoveny další
podmínky, regulující využití území v členění přípustné využití – funkce které doplňují funkci
hlavní tak, aby funkční využití staveb a zařízení bylo optimální.
Pro jednotlivé funkční plochy (plochy s rozdílným způsobem využití) je stanoveno nepřípustné
využití – funkce, které jsou na plochách, ve stavbách a zařízeních vymezené funkční plochy
nevhodné, škodlivé, způsobující závady na životním prostředí a neslučují se s funkcí hlavní.
Činnosti, resp. stavby a zařízení pro ně využívané, neuvedené ani v jedné ze dvou výše
uvedených kategorií jsou považovány za přípustné za podmínky, že:
§ je v souladu se stanoveným hlavním využitím plochy s rozdílným způsobem využití,
ve které je záměr lokalizován
§ splňují hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě
§ jsou v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území
§ jsou v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu
§ nejsou v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce
Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a účel
umisťovaných staveb a zařízení, včetně jejich úprav a změn v jejich užívání.

Vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch:
§ Koeficient zastavění stavebního pozemku – udává maximální podíl zastavěné plochy všech
objektů a zpevněných ploch nacházejících se na pozemku k celkové ploše tohoto pozemku;
2
uvedená hodnota se použije pro stavební pozemky obvyklé rozlohy (tj. 700 – 1000 m ), pro
ostatní případy bude posuzováno individuelně – v souladu s charakterem okolní zástavby
(hustota) a krajinným rázem
Řešené území je členěno do těchto základních typů a podtypů ploch:
§
§

§

§
§
§

Plochy bydlení:
o Bydlení v rodinných domech – venkovské BV
Plochy rekreace:
o Plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI
o Rekreace hromadná RH
Plochy občanského vybavení:
o Občanské vybavení OV
o Tělovýchovná a sportovní zařízení OS
Plochy veřejných prostranství:
o Veřejná prostranství – uliční prostoryí PVu
Plochy smíšené obytné:
o Plochy smíšené obytné – venkovské SV
Plochy dopravní infrastruktury:
o Dopravní infrastruktura silniční – komunikace DSk
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§
§
§
§

§
§

§
§

o Dopravní infrastruktura místní – účelové komunikace DSu
Plochy technické infrastruktury:
o Technická infrastruktura TI
Plochy výroby a skladování:
o Výroba specifická VX
Plochy smíšené výrobní
o Plochy smíšené výrobní VS
Plochy systému sídelní zeleně:
o Zeleň na veřejných prostranstvích ZV
o Zeleň soukromá a vyhrazená ZS
o Zeleň ochranná a izolační ZO
Plochy vodní a vodohospodářské:
o Vodní plochy a toky W
Plochy zemědělské:
o Plochy zemědělsky obhospodařované půdy NZ
o Plochy smíšené krajinné zeleně NZs
Plochy lesní:
o Plochy lesa NL
Plochy přírodní:
o Plochy přírodní krajinné zeleně NP

Podmínky pro využití jednotlivých funkčních ploch:
Plochy bydlení
Bydlení

v

rodinných

domech – venkovské

BV

Hlavní využití:
bydlení se zahradami
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ rodinné domy s doplňkovými hospodářskými objekty, s okrasnými a užitkovými zahradami a
omezeným chovem hospodářského zvířectva a drobných zvířat
§ stavby pro ubytování v soukromí, agroturistiku
§ zařízení a stavby pro řemeslnou výrobu a výrobní služby, které negativně nepůsobí na životní
a obytné prostředí sídla, integrované ke stavbám pro bydlení
§ stavby a zařízení pro veřejnou správu, společenské a kulturní aktivity
§ stavby a zařízení pro maloobchod a služby
§ stavby a zařízení pro veřejné stravování
§ plochy veřejné a izolační zeleně, odpočinkové plochy
§ obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
§ plochy pro odstavování a parkování vozidel sloužící obsluze území
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
§ Nepřípustné využití:
§ vícepodlažní (nad 2 n.p.) obytné domy
§ stavby, zařízení a plochy pro průmyslovou a smíšenou výrobu
§ stavby a zařízení občanského vybavení typu hyper- a supermarket
§ stavby, zařízení a plochy pro skladování a odstraňování odpadů
§ hromadné garáže
§ veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou
slučitelné s bydlením
12
Územní plán Litošice

§

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných
předpisech

§ Zásady prostorového uspořádání:
§ struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude
vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer bude respektována uliční čára.
§ preferovány budou objekty přízemní s možností využitého podkroví, sklonitá střecha,
výjimečně dle konkrétních podmínek v lokalitě max. 2NP; doplňkové hospodářské objekty –
doporučená sedlová střecha, výška římsy max. 5m.
Koeficient zastavění staveb. pozemku nepřevýší 0,6.
Plochy rekreace
Plochy staveb pro rodinnou

rekreaci

RI

Hlavní využití:
pobytová rekreace v rekreačních chatách, zázemí rekreačních aktivit
Podmínky využití:
§

Přípustné využití:
§ stavby a zařízení pro individuální rekreaci a ubytování
§ zařízení pro sportovní a relaxační aktivity, dětská hřiště
§ plochy pro parkování osobních automobilů sloužící obsluze území
§ stavby pro krátkodobé ukládání TKO
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ pobytové louky, veřejná zeleň přírodního charakteru, odpočinkový a herní mobiliář
§ místní účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty

§

Nepřípustné využití:
§ stavby a zařízení pro hromadnou rekreaci
§ stavby pro výrobu včetně zemědělství a podnikatelské aktivity
§ stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat
§ stavby pro nakládání s odpady mimo stavby uvedené v přípustném využití území
§ čerpací stanice PHM všech kategorií
§ veškeré stavby, které snižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a nejsou slučitelné
s rekreačními aktivitami
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných
předpisech

§

Zásady prostorového uspořádání:
§ objekty budou přízemní s možností využitého podkroví, sklonitá střecha (doporučená sedlová)

Rekreace hromadná

RH

Hlavní využití:
pobytová rekreace v hromadných rekreačních zařízeních, zázemí rekreačních aktivit
Podmínky využití:
§

Přípustné využití:
§ stavby a zařízení pro hromadnou rekreaci a ubytování
§ stavby a zařízení pro veřejné stravování
§ zařízení pro sportovní a relaxační aktivity (např. hřiště, kurty, koupaliště, kluziště apod.)
§ dětská hřiště
§ stavby a zařízení pro rehabilitaci a rekreaci
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§
§
§
§
§

plochy pro parkování osobních automobilů a autobusů sloužící obsluze území
stavby pro krátkodobé ukládání TKO
stavby a zařízení technické infrastruktury
pobytové louky, veřejná zeleň přírodního charakteru, odpočinkový a herní mobiliář
místní účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty

§

Nepřípustné využití:
§ stavby pro výrobu včetně zemědělství a podnikatelské aktivity
§ stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat
§ stavby pro nakládání s odpady mimo stavby uvedené v přípustném využití území
§ čerpací stanice PHM všech kategorií
§ veškeré stavby, které snižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a nejsou slučitelné
s rekreačními aktivitami
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných
předpisech

§

Zásady prostorového uspořádání:
§ struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav bude vycházet z charakteru lokality a
budou respektovat krajinný ráz
§ objekty budou max. o 2 NP s využitým podkrovím (preferováno bude 1NP + podkroví), se
sklonitou střechou

Plochy občanského vybavení
Občanské vybavení

OV

Hlavní využití:
občanská vybavenost místního významu
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ stavby a zařízení pro administrativu a veřejnou správu
§ stavby a zařízení pro maloobchod a služby
§ stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování
§ stavby a zařízení pro kulturu, sport a společenské aktivity, školství a sociální služby
§ církevní stavby
§ stavby a zařízení pro bydlení
§ účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
§ plochy pro odstavování a parkování osobních a zásobovacích vozidel
§ manipulační plochy dopravní obsluhy
§ garáže pro služební vozidla
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
§ veřejná, izolační a doprovodná zeleň
§ drobná architektura
§ stavby a zařízení technického vybavení
§ Nepřípustné využití:
§ stavby, zařízení a plochy pro výrobu smíšenou
§ stavby, zařízení a plochy pro výrobní služby a zemědělství s negativními vlivy na životní
prostředí
§ stavby, zařízení a plochy pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
§ stavby, zařízení a plochy dopravní a technické vybavenosti a provozního vybavení s
negativními dopady na životní a obytné prostředí
§ řadové garáže, hromadné garáže - s výjimkou integrovaných do objektů s hlavní funkcí
občanské vybavenosti
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
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exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných
předpisech

Tělovýchovná a sportovní zařízení

OS

Hlavní využití:
sport a rekreační sportovní aktivity
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ stavby a zařízení pro sport nekryté: např. hřiště, kurty, koupaliště, kluziště apod.
§ stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí sportovců i diváků, klubovny, kanceláře
§ stavby a zařízení pro relaxaci a rehabilitaci
§ stavby a zařízení pro veřejné stravování
§ stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu a technické zázemí sportoviště
§ dětská hřiště
§ pobytové louky, veřejná zeleň
§ obslužné a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty
§ plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužící obsluze území
§ Nepřípustné využití:
§ stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce nebo obsluhy
§ stavby, zařízení a plochy pro průmyslovou, smíšenou výrobu a výrobní služby
§ stavby, zařízení a plochy pro chov hospodářských zvířat
§ zemědělská rostlinná výroba
§ stavby, zařízení a plochy pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
§ stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných
předpisech
§ Zásady prostorového uspořádání:
§ struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav bude vycházet z charakteru lokality
§ objekty budou max. o 1 NP, doporučená sklonitá střecha
Plochy veřejných prostranství
Veřejná

prostranství – uliční

prostory

PVu

Hlavní využití:
Veřejná prostranství
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ místní, obslužné a účelové komunikace sloužící obsluze území
§ pěší a cyklistické stezky, trasy, chodníky
§ odstavování a parkování vozidel na místech určených silničními pravidly
§ veřejná a izolační zeleň,
§ obratiště, manipulační plochy, zálivy, autobusové zastávky
§ mobiliář, drobná architektura a vodní prvky
§ drobné sakrální stavby (např. kaplička, zvonička, křížek..)
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu
15
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§ Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných
předpisech
Doplňková charakteristika funkční plochy:
Významná sídlotvorná zeleň
Plochy smíšené obytné
Plochy smíšené obytné – venkovské

SV

Hlavní využití:
bydlení se zahradami
občanské vybavení
služby
Funkční regulativ:
§ Přípustné využití:
§ rodinné domy včetně drobných staveb, s doplňkovými hospodářskými objekty, s okrasnými a
užitkovými zahradami a chovem hospodářského zvířectva
§ stavby a zařízení pro veřejnou správu, společenské a kulturní aktivity
§ stavby, zařízení a plochy pro služby a maloobchod
§ stavby, zařízení a plochy pro veřejné stravování
§ stavby a zařízení pro ubytování v soukromí
§ stavby, zařízení a plochy pro zemědělskou výrobu bez negativních vlivů na životní a obytné
prostředí sídla
§ stavby, zařízení a plochy pro výrobní služby a podnikatelské aktivity bez negativních vlivů na
životní a obytné prostředí sídla
§ plochy veřejné a izolační zeleně
§ obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
§ plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužící obsluze území
§ stavby a zařízení technického vybavení
§ stavby, zařízení a plochy pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
§ Nepřípustné využití:
§ vícepodlažní obytné domy
§ stavby a plochy pro průmyslovou a smíšenou výrobu
§ stavby a plochy pro výrobní služby a pro zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní
prostředí
§ stavby, zařízení a plochy pro skladování a odstraňování odpadů
§ stavby občanského vybavení komerčního typu hyper a supermarketů
§ stavby pro velkoobchod, skladování a manipulaci s materiály a zbožím
§ hromadné garáže
§ veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením
narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných
předpisech
§ Zásady prostorového uspořádání:
§ struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude
vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer bude respektována uliční čára.
§ objekty budou max. o 2 NP s využitým podkrovím (preferováno bude 1NP + podkroví),
doporučená sklonitá střechou (doplňkové hospodářské objekty – doporuč. sedlová střecha,
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výška římsy max. 5 m). Koeficient zastavění stavebního pozemku nepřevýší 0,6.
Plochy dopravní infrastruktury
Dopravní infrastruktura silniční

– komunikace

DSk

Hlavní využití:
pozemní komunikace, státní silniční síť
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ pozemní komunikace, silniční pozemky komunikací
§ plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy a stavby a zařízení (např. mosty, ávky
apod. dopravní značení) a technická opatření související s provozem na pozemních
komunikacích,
§ plochy pro parkování a odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly
§ stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě
§ plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ stavby a zařízení řešící křížení liniových systémů – dopravních resp. se systémem ekologické
stability, s technickou infrastrukturou apod.
§ plochy doprovodné a izolační zeleně
§ Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím
§
Dopravní infrastuktura
ú č e l o v é DSu

silniční

místní – komunikace

Hlavní využití:
§ pozemní komunikace silniční mimo státní silniční síť
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ cesty a komunikace obsluhující jednotlivé objekty a plochy mimo kompaktně zastavěné
území, v krajině a na okrajích zástavby (bez ohledu na vlastnictví)
§ účelové komunikace, komunikace sloužící zemědělské či lesnické přepravě
§ cesty prostupující krajinou, nezpevněné komunikace, cesty, stezky a pěšiny, důležité pro
prostupnost krajiny a komunikační propojení významných cílů
§ plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy, stavby a zařízení (např. mosty,
lávky atd., dopravní značení) a technická opatření související s provozem na pozemních
komunikacích
§ plochy pro odstavování vozidel na místech určených pravidly silničního provozu
§ pěší a cyklistické stezky
§ stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ stavby a zařízení řešící křížení liniových systémů – dopravní stavby s např. s technickou
infrastrukturou a pod.
§ plochy doprovodné a izolační zeleně
Ø Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím
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Plochy technické infrastruktury
Technická

infrastruktura

TI

Hlavní využití:
Technická infrastruktura stavby a zařízení sloužících přenosu, transformaci či úpravám medií technické infrastruktury a
provozu těchto zařízení. (zásobování pitnou vodou, elektrickou energií, plynem, o přenos a
zpracování dat a informací /telekomunikace a radiokomunikace/, dále o stavby a zařízení sloužící
provozu kanalizace, čištění odpadních vod a nakládání s kaly)
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ stavby a zařízení sloužící zásobování pitnou vodou
§ stavby a zařízení sloužící zásobování energiemi (elektro, plyn)
§ stavby a zařízení vodohospodářské
§ stavby, zařízení a plochy pro telekomunikace a radiokomunikace
§ stavby a plochy zařízení sloužících odvádění, čištění a odstraňování produktů čištění
§ stavby a zařízení pro ukládání a manipulaci s organickým odpadem
§ stavby a zařízení provozního a technického vybavení
§ odstavné a parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, mechanizačních prostředků
souvisejících s provozem zařízení TI
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ účelové komunikace, komunikace pro pěší
§ izolační zeleň
§ Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím

Plochy výroby a skladování
Specifická výroba

VX

Hlavní využití:
plochy pro skladování a zpracování dřeva, mající zvýšené nároky na přepravu, které negativními vlivy
svých provozů nepřesahují hranice areálů, resp. výrobních objektů
Podmínky využití:
§ Přípustné využití :
§ stavby, zařízení a plochy pro skladování dřeva, manipulační plochy
§ stavby, zařízení a plochy pro zpracování dřeva, jejichž negativní vlivy nezasahují sousední
obytné plochy (přípustné pouze v rozvojové lokalitě Z.11)
§ stavby a zařízení pro obchod (prodejní sklady, vzorkové prodejny) jako součást výrobního
areálu
§ stavby a zařízení pro administrativu, pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců,
stravování
§ veřejná a izolační zeleň
§ stavby, zařízení a plochy pro nakládání s odpady vzniklých z provozovaných činností v areálu
§ účelové komunikace, komunikace pro pěší
§ plochy pro odstavování a parkování osobních a nákladních automobilů, speciálních vozidel a
techniky
§ garáže služebních a nákladních automobilů a speciálních vozidel a techniky
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením
narušují užívání staveb a zařízení v sousedních obytných plochách a snižují kvalitu prostředí
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§

§
§
§
§

kontaktního území
veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují hranice
areálu (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování
vod a pozemních komunikací a zastínění budov) a mimo hranice areálu překračují nad
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
stavby, zařízení, plochy a činnosti zemědělské výroby
stavby pro průmyslovou výrobu
stavby pro školství, sociální péči, zdravotnictví a kulturu
stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce a majitele areálu

§ Zásady prostorového uspořádání:
§ nové objekty musí být navrhovány s ohledem na polohu areálů tak, aby nenarušovaly siluetu
obce a dálkové pohledy – nenarušily krajinný ráz
§ velké objemy staveb budou členěny do drobnějšího měřítka, max. podlažnost 2 NP, výška
objektu po římsu nepřevýší 7 m. Pokud z důvodů technologických bude nezbytná větší výška,
je třeba prověřit záměr ve vztahu k siluetě sídla – krajinnému rázu.
Plochy smíšené výrobní
Plochy smíšené výrobní

VS

Hlavní využití:
§ výroba, výrobní služby, zemědělská výroba, stavební výroba, skladování a manipulace
s materiály, které negativními vlivy svých provozů nepřesahují hranice areálů
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ stavby, zařízení, plochy a činnosti zemědělské výroby v ploše současných, resp. bývalých
zemědělských areálů, jejichž negativní vlivy nezasahují sousední obytné plochy
§ stavby pro zpracování zemědělských produktů, potravinářský průmysl
§ stavby a zařízení pro výrobní služby a lehkou výrobu, jejichž negativní vlivy nezasahují
sousední obytné plochy
§ stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby
§ stavby a zařízení pro stavební výrobu a činnost, stavební dvory, výroba drobných stavebních
prvků
§ stavby a zařízení pro obchod – prodejní sklady, vzorkové prodejny – jako součást výrobního
areálu
§ stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy
§ stavby a zařízení pro administrativu
§ stavby a zařízení pro veterinární péči
§ stavby a zařízení pro nakládání s odpady
§ účelové komunikace,
§ plochy pro odstavování a parkování a osobních a nákladních automobilů a mechanizačních
prostředků
§ stavby pro garážování osobních a nákladních automobilů a mechanizačních prostředků
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ stavby, zařízení a opatření na omezení negativních účinků umisťovaných staveb a
negativních důsledků činností v lokalitě provozovaných
§ veřejná a izolační zeleň
Ø Nepřípustné využití:
§ stavby pro výrobu a výrobní služby a jiné činnosti s negativními vlivy na životní prostředí,
přesahujícími hranice areálů (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo otřesy, vibrace, prach,
zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov apod.)
§ stavby pro průmyslovou výrobu
§ stavby pro bydlení
§ stavby pro školství, sociální péči, zdravotnictví a kulturu
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Plochy systému sídelní zeleně
Zeleň na veřejných

prostranstvích

ZV

Hlavní využití:
Veřejná zeleň, veřejná prostranství
Funkční regulativ:
§ Přípustné využití:
§ parkové porosty okrasné a přírodní
§ plošné dřevinné porosty vč. lesních porostů
§ skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů, i travních porostů
§ liniové sadovnické a břehové porosty
§ veřejná prostranství – plochy zpevněné, zatravněné, plochy okrasné zeleně
§ trvalé travní porosty
§ dětská hřiště
§ drobné sakrální stavby
§ odpočívadla, altány, drobný mobiliář
§ komunikace pro pěší a cyklisty
§ drobná architektura, vodní prvky
§ plochy pro krátkodobé shromažďování separovaného odpadu
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných
předpisech

Zeleň

soukromá

a vyhrazená

ZS

Hlavní využití:
zahrady, krátkodobá rekreace a relaxace, plní doplňkovou funkci bydlení
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ plochy okrasných a užitkových přírodních kultur
§ ploty, přístřešky a altány, apod. - stavby plnící doplňkovou funkci k bydlení – v zastavěném
území
§ izolační a doplňující přírodní plochy zeleně
§ trvalé travní porosty
§ dřevinné porosty skupinové, solitérní a liniové
§ účelové komunikace
§ vodní prvky
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby nesouvisející s hlavním resp. přípustným využitím
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
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Ochranná a izolační zeleň

ZO

Hlavní využití:
izolace mezi plochami různých funkcí, resp. proti zdrojům znečištění (hluk, prach, eroze), zeleň
lemující liniové prvky v území (podél komunikací)
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ vegetační úpravy, plochy a prvky, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem
na místní souvislosti
§ dřevinné porosty skupinové a liniové s podrostem keřů a travních porostů
§ obslužné komunikace a sjezdy pro příjezd k přilehlým funkčním plochám
§ pěší komunikace
§ cyklistické stezky
§ technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.)
§ Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím
§ stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný ráz
Plochy vodní a vodohospodářské
Vodní

plochy a toky

W

Hlavní využití:
plochy plnící funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, estetické a krajinotvorné
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ vodní toky a plochy přirozené, upravené i umělé,
§ plochy sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, tvorbě krajinny
§ vodní toky a plochy sloužící rekreaci a sportu
§ vodní plochy a toky sloužící hospodářskému využití: chov ryb, vodních živočichů, výrobě
energií
§ mokřady, břehová a doprovodná vegetace vodotečí a vodních ploch
§ technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území a vodního díla (protipovodňové hráze,
retenční nádrže, jezy, hráze, ochranné či opěrné zdi, energetická zařízení)
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ účelové komunikace, samostatné sjezdy k objektům a areálům
§ pěší a cyklistické stezky
§ Podmíněně přípustné využití:
pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody, zachování krajinného rázu a
podmínkami stanovenými provozním řádem vodního díla
§ zařízení pro rekreaci
§ Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby, které nesouvisí s funkcí hlavní
§ stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území
§ stavby a zařízení pro reklamu
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Plochy zemědělské
Plochy

zemědělsky

obhospodařované půdy

NZ

Hlavní využití:
hospodaření na zemědělské půdě, pěstování zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ orná půda, zemědělská rostlinná výroba
§ intenzivně využívané travní porosty – louky a pastviny
§ trvalé kultury – např. sady, chmelnice, vinice apod.
§ vodní toky a stávající malé vodní plochy
§ účelové komunikace a cesty zajišťující prostupnost krajiny
§ pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky
§ liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí)
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ Podmíněně přípustné využití
za podmínky odsouhlasení konkrétního záměru v konkrétní podobě a konkrétní lokalitě
příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny
§ zalesnění pozemků (možnosti zalesnění budou dle požadavku orgánu ochrany přírody
v konkrétních případech prověřeny např. biologickým hodnocení, posouzením na krajinný ráz
apod.)
§ drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.)
§ stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch, jejichž umístění v krajině je funkčně
odůvodnitelné, pokud jsou zabezpečeny proti průsaku a smyvům. U polních hnojišť je třeba
vhodnost umístění doložit hydrogeologickým posudkem.
§ Nepřípustné využití
§ veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím
§ stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný ráz
§ stavby a zařízení pro reklamu

Plochy

smíšené

krajinné

zeleně

NZs

Hlavní využití:
plochy převážně trvalých travních porostů a luk, rozptýlená zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí
mimo les)
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ trvalé travní porosty – louky, pastviny
§ stabilizované travnaté porosty, květnaté louky
§ extenzivně využívané plochy ZPF (např. sady a zahrady mimo zastavěné území, pěstební
plochy – „záhumenky“)
§ mokřady a prameniště
§ přirozené dřevinné porosty skupinové a solitérní s podrostem bylin a keřových porostů
§ břehová a doprovodná vegetace vodotečí
§ stabilizační vegetace svahů
§ liniová zeleň podél komunikací a cest
§ pěší, cyklistické a jezdecké stezky
§ účelové komunikace
§ vodní plochy do 0,3 ha, vodní toky
§ technické stavby sloužící obsluze a ochraně území
§ drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka), drobná architektura (mobiliář informační tabule, lavičky, odpadkové koše)
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§

stavby a zařízení technické infrastruktury

§ Podmíněně přípustné využití
§ stávající stavby pro zemědělství pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody
§ zalesnění pozemků za podmínky odsouhlasení konkrétního záměru v konkrétní podobě a
konkrétní lokalitě příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany
přírody (možnosti zalesnění budou dle požadavku orgánu ochrany přírody v konkrétních
případech prověřeny např. biologickým hodnocení, posouzením na krajinný ráz apod.)
§ Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby a využití ploch nesouvisící s přípustným využitím
§ stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný ráz
§ z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou ploch
vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře)

Plochy lesní
Plochy

lesa

NL

Hlavní využití:
lesy hospodářské, ochranné nebo lesy zvláštního určení.
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití
§ lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
§ účelové komunikace pro obsluhu území a lesní hospodářství
§ stavby a zařízení sloužící obsluze lesních ploch
§ vodní toky a stávající vodní plochy
§ Podmíněně přípustné využití:
- pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody a zachování krajinného rázu
§ pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.)
§ Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím
§ stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území
§ stavby pro individuální rekreaci
§ stavby pro reklamu
§ z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování lesních pozemků (s
výjimkou ploch vymezených pro chov zvěře, případně o krátkodobou ochranu v zájmu péče o
zachování přírodních lokalit, výsadeb proti okusu zvěří atp. v zájmu ochrany přírody
Plochy přírodní
Plochy přírodní

krajinné zeleně

NP

Hlavní využití:
zachování a obnova přírodních a krajinných hodnot území
Podmínky využití:
§ Přípustné využití:
§ činnosti zajišťující uchování druhového bohatství rostlinné a živočišné sféry
§ činnosti vedoucí ke zvyšování ekologické stability území s příznivým působením na okolní,
ekologicky méně stabilní části krajiny
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§

§
§
§
§
§
§

do ploch přírodní zeleně jsou zahrnuty zejména:
− významné krajinné prvky
− prvky územního systému ekologické stability včetně interakčních prvků
− zvlášť chráněná území a nejcennější přírodní lokality
− stabilizované travnaté plochy – trvalé travní porosty, pastviny
− prvky důležité pro ekostabilizační funkci krajiny a ochranu krajinného rázu
přirozené dřevinné porosty skupinové a soliterní s podrostem bylin a keřových porostů
travnaté porosty, květnaté louky
mokřady a prameniště
vegetace říčních a poříčních niv
břehová a doprovodná vegetace vodotečí a říčních niv
účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy

§ Podmíněně přípustné využití:
§ pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody a zachování krajinného rázu, za
podmínky souhlasu orgánu ochrany přírody a ochrany ZPF
− vodní plochy
− technická infrastruktura, technické stavby a opatření sloužící obsluze a ochraně území
− drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.)
§ Nepřípustné využití:
§ intenzivní formy hospodaření
§ rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů
§ terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání s odpady, především
skladování a zneškodňování
§ jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s prokazatelně nezbytnou obsluhou území
§ oplocování pozemků, pokud se nejedná o krátkodobou ochranu v zájmu péče o zachování
přírodních lokalit, výsadeb atp. v zájmu ochrany přírody
§ stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný ráz
§ stavby a zařízení pro reklamu
§ oplocování pozemků, pokud se nejedná o krátkodobou ochranu v zájmu péče o zachování
přírodních lokalit, výsadeb atp. v zájmu ochrany přírody

Ochranné režimy
Ochranný
§

režim

ploch

vymezených

pro

systém ÚSES:

plochy, graficky vymezené jako systém ÚSES, lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. Zásahy, které
by mohly vést k ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce, jsou zejména:
§ umisťování staveb
§ terénní úpravy většího rozsahu s výjimkou realizace revitalizačních opatření a opatření
ke snížení ohrožení území erozí a povodní dle projektové dokumentace, v souladu
s principy ochrany přírody a krajiny
§ úprava vodních toků a změna vodního režimu s výjimkou realizace revitalizačních
opatření a opatření ke snížení ohrožení území erozí a povodní dle projektové
dokumentace, v souladu s principy ochrany přírody a krajiny
§ těžba nerostů
§ změna kultur pozemků na kultury ekologicky méně stabilní, rozšiřování ploch orné půdy a
redukce ploch lesa
§ rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů
§ zneškodňování odpadů, hnojení chemickými i přírodními hnojivy a tekutými odpady
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Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody. Upřesňující omezení jsou různá dle
specifických místních podmínek, určených orgánem ochrany přírody ve spolupráci s orgánem
územního plánování, orgány ochrany vod aj.
f.3. Podmínky prostorového uspořádání
Zastavitelné plochy:
Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.1
jižní část Litošic, východně od komunikace III. třídy
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské

Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.2
západní část Litošic, jižně od komunikace III. třídy
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské

Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.3
západní část Litošic, severně od komunikace III. třídy
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské

Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.4
západní okraj Litošic
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
PVu – veřejná prostranství – uliční prostory
•
Jižní část lokality - izolované rodinné domy, max. 1NP + využité podkroví,
doporučená sklonitá střecha. Koef. zastavění stavebního pozemku max.
0,4. Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí (např. vedení STL
plynovodu). Území se nachází v pásmu 50 m od PUPFL, při umísťování
objektů budou respektovány podmínky orgánu ochrany PUPFL - dodrženy
budou min. vzdálenosti od hranice lesa – 10m pro oplocení, 15m pro
objekty.

Izolované rodinné domy, max. 1NP + využité podkroví, doporučená sklonitá
střecha se sklonem odpovídajícím stávající navazující zástavbě.
Koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,5.

Izolované rodinné domy, max. 1NP + využité podkroví, doporučená sklonitá
střecha. Koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,4.
Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí (např. vedení elektro VN).
Západní okraj území se nachází v pásmu 50 m od PUPFL, při umísťování objektů
budou respektovány podmínky orgánu ochrany PUPFL - dodrženy budou min.
vzdálenosti od hranice lesa. Respektována bude kvalitní vzrostlá zeleň na
severním okraji lokality a trasa interakčního prvku vedoucího podél komunikace III.
třídy.

Izolované rodinné domy, max. 1NP + využité podkroví, doporučená sklonitá
střecha. Koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,4.
Podrobnější dokumentací, např. zastavovací studií bude řešeno podrobné členění
lokality. Po jižním okraji lokality podél komunikace III. třídy bude vymezena plocha
pro stezku pro pěší (chodník). Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. vedení elektro VN). Území se nachází v pásmu 50 m od PUPFL, při
umísťování objektů budou respektovány podmínky orgánu ochrany PUPFL
dodrženy budou min. vzdálenosti od hranice lesa – 10m pro oplocení, 25m pro
objekty. Respektována bude trasa interakčního prvku vedoucího podél
komunikace III. třídy.
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Severní část lokality (v místě bývalé zemědělské stavby) - 1 izolovaný rodinný
dům, max. 1NP + využité podkroví, doporučená sklonitá střecha. Koef. zastavění
stavebního pozemku max. 0,5.
• Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí (např. vedení elektro VN
a vedení STL plynovodu a SEK). Lokalita se nachází na PUPFL. Využití
lokality je podmíněno souhlasem orgánu ochrany PUPFL o vynětí
z PUPFL, případně splnění podmínek stanovených tímto orgánem.
Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.5
západní okraj Litošic
PVu – veřejná prostranství – uliční prostory
ZV – zeleň na veřejných prostranstvích
Respektována bude stávající vzrostlá zeleň v lokalitě

Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.6
severozápadní část Litošic
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské

Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.7
severní okraj Litošic, východně od komunikace III. třídy
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské

Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.8
severní část Litošic
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské

Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.9
severovýchodní okraj Litošic, na břehu vodní plochy
OS – tělovýchovná a sportovní zařízení

Izolované rodinné domy, max. 1NP + využité podkroví, doporučená sklonitá
střecha se sklonem odpovídajícím stávající navazující zástavbě.
Koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,4.

Izolované rodinné domy, max. 1NP + využité podkroví, doporučená sklonitá
střecha. Koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,4.
Po západním okraji lokality podél komunikace III. třídy bude vymezena plocha pro
stezku pro pěší (chodník). Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. vedení STL plynovodu). Území se nachází v pásmu 50 m od PUPFL, při
umísťování objektů budou respektovány podmínky orgánu ochrany PUPFL –
dodrženy budou min. vzdálenosti od hranice lesa – 10m pro oplocení, 15m pro
objekty.

Plocha bydlení vymezená z důvodu zkompaktnění okraje zastavěného území sídla
a pro vyloučení těžko přístupných zemědělsky obhospodařovaných ploch. Nová
obytná výstavba v této lokalitě se nepředpokládá. Uvažované využití plochy je
soukromá a vyhrazená zeleň (zahrada), příp. veřejná zeleň (ve spojení se
sousední plochou sportu)

Objekty o max. 1 NP, doporučená sklonitá střecha, přírodní materiály.
Respektován bude volný manipulační pás podél vodní plochy a také kvalitní
vzrostlá břehová zeleň.
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Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.10
západní část Litošic, mezi stávající občanskou vybaveností a stávající a navrženou
plochou pro bydlení
OS – tělovýchovná a sportovní zařízení
Objekty o max. 2 NP, doporučená sklonitá střecha, přírodní materiály.
Po jižním okraji lokality podél komunikace III. třídy bude vymezena plocha pro
stezku pro pěší (chodník).

Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.11
východní okraj Litošic
VX – výroba specifická

Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení

Z.12a, Z12b
Centrální a západní část Litošic
ZV – zeleň na veřejných prostranstvích
PVu - veřejná prostranství – uliční prostory
DSu – dopravní infrastruktura místní – komunikace účelové
Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí (např. vedení elektro VN, vedení
STL plynovodu a SEK) a stávající kvalitní vzrostlá zeleň v lokalitě.

Lokální
podmínky

Objekty o max. 2 NP (výška římsy max. 7 m), doporučená sklonitá střecha.
Prostorové měřítko, velikost a charakter objektů bude v souladu s krajinným rázem
obce. Plocha areálu bude směrem ke stávající bytové zástavbě doplněna pásem
izolační zeleně. Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí (např. vedení
OSEK). Respektován bude volný manipulační pás podél vodního toku, posílena
bude funkce kvalitní vzrostlé zeleně po východní hranici lokality jako trasy
interakčního prvku.
Podmínkou realizace výrobní aktivity bude v další fázi přípravy např. při územním
řízení předložená hluková studie z provozu v této lokalitě s prokázáním dodržení
limitních hodnot pro nejbližší chráněné venkovní prostory. Tyto budou od lokality
(Z11) odděleny pásem ochranné a izolační zeleně, případně budou realizována
jiná opatření.

Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.13
severozápadní část Litošic
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské

Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

Z.14
severozápadní okraj sídla Krasnice
RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Podmínky využití plochy budou prověřeny územní studií. Respektovány budou
trasy a OP inženýrských sítí (např. vedení elektro VN). Území se nachází v pásmu
50 m od PUPFL, při umísťování objektů budou respektovány podmínky orgánu
ochrany PUPFL dodrženy budou min. vzdálenosti od hranice lesa – 10m pro
oplocení, 25m pro objekty.

Území se nachází v pásmu 50 m od PUPFL, při využití lokality budou
respektovány podmínky orgánu ochrany PUPFL.
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Plochy přestavby:
Kód plochy
Lokalita
Funkční
vymezení
Lokální
podmínky

P.1
jižní okraj Litošic
VS – plochy smíšené výrobní
Objekty se sklonitou střechou, výška římsy max. 5m. Velké objemy staveb budou
členěny do drobnějšího měřítka.
Koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,7.
Území navržené k prostorové a funkční přestavbě.

f.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu
§

§
§
§
§

Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiných činnostem, které by mohly snížit nebo
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody a památkové péče.
V krajině bude udržována a obnovována tradice solitérních stromů, liniových výsadeb a
případně skupin stromů (orientační body v krajině).
Doplňována bude mimolesní zeleň – remízky. Využívány budou hůře zemědělsky
obdělávatelné, zbytkové plochy zemědělské půdy a ostatní (nezemědělské) druhy pozemků
Nová výstavba obytných objektů (rodinných domů) především v okrajových částech bude o
1NP s možností využitého podkroví, střecha sklonitá. Zástavba bude orientována směrem
k sídlu resp. ke komunikaci, do krajiny budou orientovány plochy zahrad.

Významné krajinné prvky (VKP)
§ Jejich využití je možné pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení
nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
§ K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. Mezi takové zásahy
patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží a těžba nerostů.
§ Pokud budou do významných krajinných prvků navrhovány nové vodní plochy, může být jejich
umístění podmíněno provedením přírodovědného zhodnocení daných lokalit
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
§
§

Ochrana vymezených ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho
základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemků, obce i stát.
Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit
stávající kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat
jejich ekologicko – stabilizační funkce
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Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit

g)

g.1. Veřejně prospěšné stavby:
technická infrastruktura:
§

VT1 – koridor pro vedení VPS – technická infrastruktura (doplnění stávající sítě STL plynovodu
a vybudování vodovodu pro zastavitelné plochy Z.2 a Z.3)

§

VV1 – VV11 – koridor pro vedení VPS – vodovod (vybudování vodovodu v sídlech Litošice a
Krasnice)

Pro technickou infrastrukturu – především linie inženýrských sítí – trasovaných mimo veřejná
prostranství ve vlastnictví obce, bude převážně zřizováno věcné břemeno na pozemcích ostatních
vlastníků. Pro jednotlivé objekty a zařízení technické infrastruktury lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit. Konkrétní dotčené pozemky budou dle konkrétního řešení upřesněny dle
podrobné dokumentace.
dopravní infrastruktura:
§

stezka pro pěší (chodník) – VD1 a VD2 v sídle Litošice

g.2. Veřejně prospěšná opatření:
územní systém ekologické stability:
§

§

plochy pro prvky ÚSES – regionální:
§ VU1 – regionální biocentrum RBC 920
§ VU2 – regionální biokoridor RBK 1327
§ VU3 – regionální biokoridor RBK 1329
plochy pro prvky ÚSES – lokální:
§ VU4 – lokální biocentrum LBC 5
§ VU5 – lokální biokoridor LBK 4
§ VU6 – lokální biocentrum LBC 3
§ VU7 – lokální biokoridor LBK 6
§ VU8 – lokální biokoridor LBK 2
§ VU9 – lokální biocentrum LBC 1
§ VU10 – lokální biokoridor LBK 7
§ VU11 – lokální biocentrum LBC 132707
§ VU12 – lokální biocentrum LBC 132901
§ VU13 – lokální biocentrum LBC 132902
§ VU14 – lokální biokoridor LBK 18 a LBK 19
§ VU15 – lokální biocentrum LBC 20
§ VU16 – lokální biokoridor LBK 21b
§ VU17 – lokální biokoridor LBK 21a
§ VU18 – lokální biocentrum LBC 22
§ VU19 – lokální biokoridor LBK 12
§ VU20 – lokální biocentrum LBC 11
§ VU21 – lokální biokoridor LBK 10
§ VU22 – lokální biocentrum LBC 9
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g.3. Stavby k zajišťování obrany státu:
Územní plán takové stavby nevymezuje.
g.4. Asanace a asanační úpravy:
Územní plán nenavrhuje asanace ani asanační úpravy.

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které
lze uplatnit předkupní právo
Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani opatření, pro které lze uplatnit i
předkupní právo.
h)

i)

ploch a koridorů územních rezerv
Územní plán nevymezuje plochy územních rezerv.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití
Územní plán vymezuje plochu, jejíž změnu využití je nezbytné prověřit územní studií. Jedná se o
zastavitelnou plochu:
• Z.13 – severozápadní okraj Litošic
Územní studie prověří možnosti organizace a prostorového uspořádání lokality:
• struktura zástavby – parcelace, šířka uličního prostoru, vymezí plochy veřejných
prostranství v souladu s platnou legislativou
• zásady dopravní a technické infrastruktury – trasování komunikací, jejich šířkové a
směrové uspořádání, trasování a parametry komunikací pro pěší, řešení parkovacích
a odstavných ploch (zásady dopravy v klidu), vymezeny budou koridory pro vedení
inženýrských sítí, budou stanoveny zásady pro řešení inženýrských sítí včetně
napojovacích bodů
• stanoví podmínky prostorového uspořádání – vymezeny budou stavební a uliční čáry,
plochy pro umístění staveb hlavních a doplňkových, typ zastřešení, výšková hladina,
koeficient zastavění.
j)

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou
pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu
Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o jejich využití.
k)

l)
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
I. Územní plán
I.A – textová část územního plánu (počet stran: 30)
I.B – grafická část:
I.B1
Výkres základního členění území
1:5000
I.B2a Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny
1:5000
I.B2b Dopravní a technická infrastruktura
1:5000
ř
ě
ě
ř
I.B3
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací
1:5000
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Územní plán LITOŠICE
II.A – TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) Postup při pořízení územního plánu
Návrh územního plánu byl zpracován na základě projednaného a schváleného zadání.
Městský úřad Přelouč, jako pořizovatel, oznámil opakované společné jednání o návrhu
územního plánu Litošice. Společné jednání se konalo dne 10.10.2011 na obecním úřadě Litošice. Ke
společnému jednání bylo jednotlivě obesláno celkem 36 dotčených orgánů státní správy, dotčených
obcí, institucí a správců sítí. Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode
dne společného jednání. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit svoje připomínky sousední obce.
Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se konalo dne 22.8.2012 na Obecním
úřadě v Litošicích. V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny připomínky a námitky
Zpracoval: Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, vodoprávní a dopravy, oddělení územního plánu

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Politika územního rozvoje České republiky 2008 nezahrnuje území řešené územním plánem
do žádné rozvojové oblasti, řešené území je však v kontaktu s rozvojovou oblastní OB4 (Rozvojová
oblast Hradec Králové/Pardubice) a s rozvojovou osou OS4 (Rozvojová osa Praha – HK/Pardubice –
Trutnov). Z úkolů pro územní plánování, stanovených pro tuto oblast a rozvojovou osu, se žádný
nedotýká řešeného území.
Řešené území je součástí Pardubického kraje, pro který jsou vydány Zásady územního
rozvoje Pardubického kraje.
Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodlo o vydání ZÚR Pk na svém jednání dne 29.4.2010
usnesením Z/170/10.
ZÚR Pk nevymezují v řešeném území žádný záměr označený jako veřejně prospěšná stavba.
Dle ZÚR Pk se řešené území nenachází v žádné rozvojové oblasti ani ose. ZÚR Pk stanovují
v čl. 127 a v čl. 131 zásady pro plánování změn v území v krajině lesní a lesozemědělské, ve které
se nachází řešené území.
Čl. 127 ZÚR Pk stanovuje tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich – krajina
lesní:
a) Lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat tak rizika
poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména velkoplošnou holosečí a
výsadbou jehličnatých monokultur.
• územní plán svými nástroji nemůže ovlivnit způsob lesního hospodaření. Nicméně
respektuje lesní plochy v řešeném území
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při
zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na
úkor lesa
• územní plán navrhuje zastavitelné plochy ve vazbě na zastavěné území, nenavrhuje je
do volné krajiny. Nicméně jedna z rozvojových ploch leží na lesním pozemku. Jedná
ale o plochu kolem bývalého zemědělského objektu, který morálně i fyzicky dožil. Na
Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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jeho místě má majitel objektu i navazujícího pozemku záměr vybudovat objekt nový.
c) Zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a
dopravní infrastruktury
• Kromě zastavitelné plochy uvedené výše zahrnuje územní plán drobnou okrajovou
část lesa, která je vklíněna mezi stávající zástavbu, do ploch urbanizovaných.
Zahrnuje plochu do ploch zeleně na veřejných prostranstvích s tím, že stávající porost
bude na ploše respektován. Technickou a dopravní infrastrukturu, jejíž realizace by
vyžadovala zábor PUPFL územní plán nevymezuje, kromě drobné plochy na
jihozápadním okraji sídla, kde do okraje lesa zasahuje drobnou plochou část obratiště
budovaného pro nově vznikající zástavbu.
d) Eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných staveb
zejména vertikálních a liniových
• Územní plán respektuje plochy lesa v řešeném území a stanovuje podmínky využití
tak, aby takové riziko bylo eliminováno
Čl. 131 ZÚR Pk stanovuje tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich lesozemědělská:
a) Lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak
rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením,
• územní plán svými nástroji nemůže ovlivnit způsob lesního hospodaření. Nicméně
respektuje lesní plochy v řešeném území
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při
zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na
úkor ploch lesa
• územní plán navrhuje zastavitelné plochy ve vazbě na zastavěné území, nenavrhuje je
do volné krajiny. Nicméně jedna z rozvojových ploch leží na lesním pozemku. Jedná
ale o plochu kolem bývalého zemědělského objektu, který morálně i fyzicky dožil. Na
jeho místě má majitel objektu i navazujícího pozemku záměr vybudovat objekt nový.
Lokalita nenarušuje masiv lesa, jedná se poměrně úzký pás, který je od masivu lesa
oddělen pozemky, na kterých v současné době již probíhá výstavba rodinných domů.
Stanovené podmínky využití ploch a podmínky pro jednotlivé zastavitelné plochy se
snaží maximálně chránit stávající lesní pozemky a případné zásahy do nich
minimalizovat.
c) Zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a
dopravní infrastruktury
• Kromě zastavitelné plochy uvedené výše zahrnuje územní plán drobnou okrajovou
část lesa, která je vklíněna mezi stávající zástavbu, do ploch urbanizovaných. Územní
plán zahrnuje tuto plochu do ploch zeleně na veřejných prostranstvích s tím, že
stávající porost bude na ploše respektován. Již dnes tato plocha spolu se sousedními
plochami sídlení zeleně tuto funkci plní – je využívána jako součást urbanizovaného
území sídla. Technickou a dopravní infrastrukturu, jejíž realizace by vyžadovala zábor
PUPFL územní plán nevymezuje, kromě drobné plochy na jihozápadním okraji sídla,
kde do okraje lesa zasahuje drobnou plochou část obratiště budovaného pro nově
vznikající zástavbu.
d) Chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat vyvážený
podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně využívaných ploch
• Územní plán respektuje stávající charakter sídel, rozvojové plochy navazují
v logických vazbách na zastavěné území, využívají ploch, které jsou snadno
napojitelné na dopravní a technickou infrastrukturu
e) Rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny
• Územní plán respektuje stávající rekreační areály na severozápadním okraji řešeného
územíé ve vazbě na sídlo Krasnice. Nové areály nebo zařízení nejsou navrhovány.
Respektovány jsou rovněž návrhy vyplývající z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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Pardubického kraje.
Žádný další významný záměr nadřazené ÚPD ani strategických plánů rozvoje se řešeného
území nedotýká.

Širší vztahy
Řešené území je součástí Pardubického kraje, leží na jeho západním okraji přímo na hranici
se Středočeským krajem. Správní území obce Litošice je tvořeno jedním katastrálním územím
Litošice (č. kat. 685852) o rozloze 1 012 ha, se dvěma sídelními jednotkami - Litošice a Krasnice.
Obec Litošice leží v mírně zvlněné krajině na rozmezí úrodné polabské nížiny a prvních
vrásnění Železných hor. Litošice se nacházejí 10 km jihovýchodně od města Chvaletice, 7 km jižně
od Přelouče a 18 km jihozápadně od Pardubic.
Katastrální území Litošice sousedí s osmi katastry:
- v Pardubickém kraji: Morašice v Železných horách, Kozašice, Sovolusky u Přelouče
- ve Středočeském kraji: Semtěš u Bílého Podolí, Bílé Podolí, Brambory, Horka u Žehušic,
Horušice
Řešené území leží na rozhraní oblastí Českomoravská vrchovina a Východočeská tabule
v severním okraji celku Železné hory, jeho reliéf je mírně zvlněný. Jihozápadní část řešeného území
zabírá výrazný masiv jehličnatých a smíšených lesů, bezprostřední okolí obou sídel však tvoří
zemědělsky obhospodařovaná půda.
V řešeném území se nenacházejí ani do něj nezasahují žádná zvláště chráněná území
z hlediska ochrany přírody, obě sídla jsou však ze všech stran obklopena lesy. Přírodně i krajinářsky
nejcennější prvky řešeného území jsou vázány právě na plochy lesních porostů hlavně v západní a
jižní části území – regionální biocentrum RBC 920 Litošice ležící na západním okraji sídla Litošice,
z něj vycházející regionální biokoridory RBK 1327 (severozápadním směrem) a RBK 1329 (jižním
směrem). Na severovýchodním okraji sídla Litošice se nachází Křižový rybník, součástí sídla
Krasnice je i Krasnický rybník s výrazným rekreačním potenciálem.
Obě sídla leží ve východní části řešeného území na komunikacích III. třídy - Litošice leží na
průjezdné komunikaci III/33180 (Přelouč – Vrdy), Krasnice na konci komunikace III/33813.
Vzájemná provázanost s okolními sídly a katastry je v oblasti technické infrastruktury – trasy
vedení elektro VN, napojení sídel na středotlakou plynovodní síť od obce Kozašice, atd. Provázanost
je i v systémech, které procházejí širším územím, jako např. územní systém ekologické stability –
regionální biocentrum RBC 920 Litošice s navazujícími regionálními biokoridory RBK 1327 a
RBK 1329. Systém regionálních ÚSES je doplněn skladebnými částmi lokálního systému.
Z hlediska struktury osídlení v širším území jsou sídla jako Litošice a Krasnice jejím důležitým
a trvalým prvkem. Relativně dobrá dostupnost širšího území po silniční síti postačuje pro zajišťování
potřeb obyvatel – tzn. cestám za zaměstnáním, základní i vyšší občanskou vybaveností, za
volnočasovými aktivitami, apod. Spádovost směřuje především do Chvaletic a Přelouče.
Obec má relativně dobré komunikační (silniční) spojení s širším územím. Komunikace
III/33180, procházející přímo obcí Litošice, spojuje obec s městy Přelouč a Vrdy a také
s komunikacemi I. třídy vedoucími do Pardubic a Kutné Hory (I/2) nebo Čáslavi a Chrudimi (I/17).
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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c)

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Územní plán Litošice je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, tak jak je stanoveno v §
18 a 19 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů .
Navržené řešení územního plánu je v souladu s principy udržitelného rozvoje území.
Řešení neobsahuje prvky potenciálně ohrožující životní prostředí, přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty území.
Popis jednotlivých lokalit, včetně zdůvodnění je uveden v textu.
Zpracoval: Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, vodoprávní a dopravy, oddělení územního plánu

d)

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů

Územní plán Litošice je zpracován a pořízen v souladu s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích právních předpisů.
Zpracoval: Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, vodoprávní a dopravy, oddělení územního plánu

e)

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů

Vyhodnocení stanovisek a připomínek
(dotčené orgány státní správy, orgány územního plánování, dotčené obce, instituce a správci sítí)
Č. Autor

Text

1.

Ke společnému jednání:
Před vydáním stanoviska požadujeme doplnit odůvodnění o
posouzení souladu s čl.131b/ ZÚR Pk, ze kterého vyplývá, že
zastavitelné plochy mimo zastavěná území obce lze navrhovat
pouze v nezbytné nutné míře. V odůvodnění nejsou uvedeny
rozlohy navrhovaných zastavitelných ploch a není ani
odůvodněn navržený rozsah zastavitelných ploch pro bydlení.
Důvodem opakování projednání návrhu je rozšíření
zastavitelných ploch pro bydlení o dalších cca 1,5 ha.
V původním návrhu byl rozsah navrhovaných ploch cca 3,2 ha
a potřeba zastavitelných ploch byla vyhodnocena na 3,3 ha.
Lze konstatovat, že takto stanovený rozsah zastavitelných
ploch v sobě srývá již dostatečnou rezervu.... Doporučujeme
při vymezení zastavitelných ploch zohlednit i §102 a §55
odst.3 stavebního zákona. Z těchto ustanovení SZ lze dovodit,
že nadměrné zastavitelné plochy znemožňují pořízení
následných změn územního plánu reagujících na aktuální
potřeby v území.
Stanovisko k návrhu ze dne 28.5.2012:
V územním plánu je potřebné jednoznačně prokázat a
odůvodnit soulad s čl. 127 a 131 ZÚR Pk.

Krajský úřad
odbor strategického
rozvoje - oddělení
územního plánování

Část vymezené zastavitelné plochy pro bydlení (Z.4) a plocha
pro veřejnou zeleň (Z.5) není zcela v souladu se zásadami
stanovenými v čl. 131c) ZÚR Pk, to znamená zábor PUPFL
není navržen pouze pro dopravní a technickou infrastrukturu.

Vyhodnocení
Odůvodnění je v tomto
smyslu doplněno t.j. obsahuje
vyhodnocení účelného využití
zastavěného území,
vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných
ploch

Vyhodnocení účelného využití
zastavěného území je
doplněno.
V odůvodnění je doplněno

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že
návrh změny není ze ZÚR Pk v rozporu.
Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ

6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
Krajský úřad
odbor životního prostředí V kapitole f.3. „Podmínky prostorového uspořádání“ je pro
a zemědělství
lokalitu Z.5 stanovena lokální podmínka: „Respektována bude
stávající vzrostlá zeleň v lokalitě, především pak na lesních
pozemcích“. V části odůvodnění je na str.36 lokalita Z.5
navržena k novému využití jako „zeleň na veřejných
prostranstvích“, bez zásahu do zeleně, nezastavitelná, ale je
doporučeno vynětí z PUPFL. Protože se tedy do budoucna
nebude jednat o lesní pozemek, nezaručuje podmínka
„především na lesních pozemcích“ dostatečnou ochranu zeleně
v této lokalitě.
Požadujeme podmínku stanovit tak, aby ochrana dřevin na
lokalitě byla nezpochybnitelná.
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
MÚ Přelouč
oddělení vodoprávní
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
bez připomínek
Ke společnému jednání:
Městský úřad Přelouč
oddělení dopravy
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
bez připomínek
Městský úřad Přelouč
Ke společnému jednání:
odbor život. prostředí
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
Ministerstvo životního
prostředí OVSS VI
Je zde evidována plocha poddolovaného území Sovolusky u
Hradec Králové
Přelouče (č.3009) a tato hl. důlní díla: šachta Š 10, Litošicešachta, Šachta Š 13 a Litišice-propad
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
KÚ odbor dopravy a
silničního hospodářství

Ke společnému jednání:
Ministerstvo dopravy
odbor dopravní politiky a nezasláno
ž. prostředí Praha
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
Krajská hygienická
stanice Pardubice
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
Magistrát města Pce –
památková péče
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
bez připomínek
Hasičský záchranný sbor Ke společnému jednání:
Pardubice
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
bez připomínek
Obvodní báňský úřad
Ke společnému jednání:
Trutnov
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
bez připomínek
Ke společnému jednání:
Státní energetická
inspekce
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
bez připomínek
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nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
Formulace je v tomto smyslu
upravena
(bude vypuštěno „především
na lesních pozemcích“)

nevyhodnoceno

bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
nevyhodnoceno
Akceptováno

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
bez připomínek
nevyhodnoceno
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
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14. Vojenská ubytovací a
stav. správa Pardubice

15. Povodí Labe Hradec
Králové

16. Pozemkový fond

17. ČEPS a.s.

18. Správa a údržba silnic
Doubravice

19. Vodovody a kanalizace
Pardubice

20. Východočeská
plynárenská Pardubice

21. Zemědělská vodohosp.
správa Pardubice

22. Český telekomunikační
úřad Hradec Král.

23. ČEZ a.s.,

24. Centrum dopravního
výzkumu Praha

25. Lesy ČR

26. Ministerstvo průmyslu a
obchodu – sekce

Ke společnému jednání:
V řešeném území se nachází nadzemní a podzemní vedení
elektrizační soustavy včetně ochranného pásma – za vymezené
území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 12m na obě
strany od zakreslené osy vedení.
V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního
radiolokačního prostředku včetně ochranného pásma
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické části
návrhu územního plánu.
Na celém území lze vydat pro vyjmenované druhy výstavby
územní rozhodnutí a stavební povolení jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany.
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
bez připomínek
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
bez konkrétních připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
bez připomínek
Ke společnému jednání:
bez konkrétních připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
bez připomínek
Ke společnému jednání:
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
bez připomínek
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Návrh je v tomto smyslu
upraven – regulativy jsou
zapracovány

nevyhodnoceno
bez připomínek
bez připomínek
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
bez připomínek
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
bez připomínek
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energetika
27.

28.

29.

30.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
ČEPRO
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
bez připomínek
Ministerstvo zemědělsví – Ke společnému jednání:
pozemkový úřad
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
bez připomínek
Správa železniční dopravní Ke společnému jednání:
cesty
bez připomínek
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
České radiokomunikace
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
Ministerstvo životního
prostředí
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Obec Jankovice
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
Obec Litošice
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
Obec Morašice
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Ke společnému jednání:
Obec Sovolusky
nezasláno
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno
Národní památkový ústav Ke společnému jednání:
Pardubice
Doporučujeme v koordinačním výkresu náves v Krasnicích
graficky vyznačit jako hodnotný prvek.
V legendě koordinačního výkresu zřejmě došlo k záměně
legendy ÚAN a kulturních památek. Neodpovídá kategorizace
ÚAN: jádra obou částí obce spadají do kategorie ÚAN II
v hranicích nyní vyznačených jako ÚAN I, území vyznačené
ve výkresu jako ÚAN II neexistuje.
K legendě výkresu je třeba doplnit poznámku „Celé řešené
území je územím s archeologickými nálezy.
K veřejnému projednání 22.8.2012:
nezasláno

nevyhodnoceno
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
Návrh je v tomto smyslu
upraven
Návrh je v tomto smyslu
upraven

Návrh je v tomto smyslu
upraven
nevyhodnoceno

Vyhodnocení účelného využití zastavitelného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
je zpracováno v kapitole g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, čl. 2.) Urbanistická koncepce.
Zpracoval: Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, vodoprávní a dopravy, oddělení územního plánu
Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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f)

Údaje o splnění zadání , pokyn

Zadání územního plánu bylo projednáno v souladu s platnou legislativou, upravený text
zadání (který akceptuje požadavky z projednání) schválilo Zastupitelstvo obce Litošice dne
................... usnesením č. ..... .
Zadání ÚP je v koncepční rovině plněno:
§ Požadavky vyplývající z nadřazené ÚPD jsou zohledněny.
§ Rozvojové plochy jsou navrženy tak, že je zajištěna kompaktnost sídla.
§ Jako hlavní forma bydlení je i do budoucna navrhována nízkopodlažní zástavba převážně
venkovského charakteru.
§ Nejsou navrhovány zastavitelné plochy mimo sídla.
§ Respektovány jsou stávající areály v území – areál pro skladování dřeva na severozápadním
okraji Litošic a rekreační areál na jižním okraji Krasnic.
§ Územní plán chrání veřejná prostranství v obou sídlech, především plochy veřejné zeleně na
návsích.
§ Plochy pro veřejnou zeleň v plochách navrhované obytné výstavby budou řešeny v dalších
navazujících dokumentacích.
§ Územní plán prověřil vhodnost nového využití zemědělského areálu a navrhl ho jako plochu
přestavby na funkci smíšenou obytnou, kde mohou být provozovány i drobné výrobní a
podnikatelské aktivity, které neovlivní životní a obytné prostředí sousedních obytných ploch.
§ Využití navrhované rozvojové plochy pro výrobu na východním okraji Litošic byl omezeno na
dřevozpracující výrobu (skladování a zpracování dřeva), jiné výrobní aktivity nejsou v ploše
přípustné.
§ V návrhu územního plánu jsou oproti schválenému zadání navrženy další rozvojové plochy:
- lokalita Z.5 navržená pro bydlení a veřejnou zeleň, vymezená na západním okraji Litošic;
důvodem vymezení je záměr výstavby rodinného domu v místě stávajícího nefunkčních
zemědělského objektu (p.č. st.85); lokalita leží na pozemcích PUPFL, kromě plochy pro
zamýšlenou výstavbu obytného objektu však bude stávající vzrostlá zeleň ve zbylé části
lokality zachována a vymezena jako plocha veřejné zeleně
- lokalita Z.8 navržená pro bydlení, vymezená na severním okraji Litošic kvůli zkompaktnění
zastavěného území a vyloučení těžko přístupných zemědělsky obhospodařovaných ploch;
nová výstavba v této lokalitě se nepředpokládá, uvažované využití plochy je zahrada, příp.
veřejná zeleň ve spojení se sousedním hřištěm
- lokalita Z.9 navržená pro sportovní využití, ležící na severovýchodním okraji Litošic
v místě stávajícího sportovního hřiště na břehu vodní plochy; lokalita vymezená se
záměrem legalizace a případného pozemkového vymezení stávající sportovního areálu
(není katastrována)
- lokalita Z.12 navržená pro funkci zeleně na veřejných prostranstvích (tomuto účelu slouží
již dnes); plocha leží v západní části sídla Litošice a je obklopena zastavěným a
zastavitelným územím; v ploše se již nyní nachází kvalitní vzrostlá zeleň, která bude
respektována
§ Ostatní požadavky na vymezení zastavitelných ploch jsou plněny.
§ Územní plán navrhuje jednostranný chodník v sídle Litošice podél průtahů komunikací
III/33810 a III/3384 – chodník je vymezený jako veřejně prospěšná stavba.
§ Respektovány jsou historické a architektonické hodnoty území – nemovitá kulturní památka
(památník partyzánů v Krasnicích vedený pod rejstř. č. 46292/6-2114), objekty lokální
historické a architektonické hodnoty, urbanistická struktura obou sídel.
§ Územní plán navrhuje koncepci řešení chybějících složek technické infrastruktury (systém
zásobování pitnou vodou).
§ Respektovány jsou přírodní a krajinné hodnoty celého řešeného území.
§ Chráněny jsou plochy lesa, nejsou navrhovány žádné aktivity, které by vyžadovaly zábor lesní
půdy (kromě drobné zastavitelné plochy pro bydlení a veřejnou zeleň Z.5).
§ Vymezeny jsou skladebné části systému ekologické stability.
Celá dokumentace je zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny
hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného
území.
Byly stanoveny zásady využívání území (zejména prostřednictvím podmínek pro využití
ploch), zásady prostorového řešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje jednotlivých funkčních
složek.
g)

1.)

Předpoklady a podmínky rozvoje území

Podmínky rozvoje jsou vytvářeny především v oblasti bydlení.
Z hlediska funkčního v obci převládá bydlení spíše v domech venkovského charakteru převážná část obou sídel má venkovský charakter zástavby, příměstský charakter je patrný pouze u
zástavby z posledních let na západním okraji sídla Litošice. Kromě bydlení jsou v sídle Krasnice
výrazně zastoupeny i plochy individuální a hromadné rekreace – chatová osada na severozápadním
okraji Krasnic a dále několik chatových osad a rekreační areál okolo Krasnického rybníka.
Veřejná vybavenost charakteru občanské a komerční vybavenosti má vzhledem k velikosti
obou sídel odpovídající rozsah fungujících zařízení. S nárůstem počtu obyvatel (navrhované
zastavitelné plochy) je nutno počítat i s možností rozšíření nabídky těchto zařízení, které bude
možno realizovat jak v rámci současných kapacit, tak ve funkčních plochách urbanizovaného území,
jejichž funkční regulativ (podmínky využití ploch) umístění takové stavby či zařízení umožňuje
(bydlení venkovské a bydlení smíšené - venkovské).
Pro atraktivitu obce je zásadní i uspořádání, kvalita a údržba veřejných prostranství, veřejné
zeleně, ploch pro volnočasové aktivity a údržba komunikací. Sportovním aktivitám slouží stávající
hřiště na severovýchodním okraji sídla Litošice (vymezené jako zastavitelná plocha Z.9) a
volejbalové hřiště v Krasnicích. K denní rekreaci mohou být využity plochy veřejné zeleně (hlavně
v Litošicích), vodní plochy (Křížový rybník u Litošic a Krasnický rybník u Krasnic) a hlavně rozsáhlé
lesní porosty obklopující obě sídla. Okolní krajina umožňuje kvalitní rekreaci – přímo sídlem Krasnice
prochází značená turistická trasa (žlutá), do jihozápadní části řešeného území zasahuje zelená
turistická trasa, vedoucí rozsáhlými lesními porosty severozápadního výběžku Železných hor.
Na severozápadním okraji Litošic se nachází areál pro skladování a prodej dřeva. Areál je
respektován ve formě i způsobu využití (specifická – dřevozpracující - výroba), pro eventuelní změnu
funkční náplně (přesunutí stávající činnosti do rozvojové lokality Z.11 nebo její ukončení) je v ploše
areálu vymezena územní rezerva pro bydlení. Na jižním okraji Litošic je bývalý zemědělský areál,
nyní nevyužívaný a chátrající. Územní plán vymezuje areál jako plochu přestavby na smíšené
bydlení venkovské, s možností integrace občanského vybavení, služeb i výrobních aktivit.
Územní plán umožňuje provozování drobných výrobních aktivit (řemesla, výrobní služby,
zemědělská výroba neintenzivního charakteru) v rámci ploch pro bydlení za podmínky, že případné
negativní vlivy provozu nepřesáhnou hranice usedlosti, resp. nemovitosti provozovatele.
Ke zvýšení komfortu života obyvatel náleží také vybavenost technickou infrastrukturou –
územní plán navrhuje způsob jejího doplnění.
Územní plán, jako dokument určující další rozvoj obce, chrání krajinný ráz, přírodní hodnoty a
atraktivitu území pro své obyvatele. V rámci podmínek pro využití ploch a vymezením funkcí
jednotlivých ploch územní plán chrání řešené území před zhoršením životního prostředí; chráněny
jsou plochy lesa. Územní plán stanovil zásady koncepce uspořádání krajiny, vymezil skladebné části
ÚSES.
Celé řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy, při stavební činnosti je
nutné postupovat podle zákona o státní památkové péči.
V řešeném území se nachází nemovitá kulturní památka:
• památník partyzánů v Krasnicích (památník, torzo partyzánského domku) - vedený pod rejstř.
č. 46292/6-2114
V obou sídlech se nachází několik historicky významných staveb a objektů charakterizujících místní
ráz (viz. grafická část):
• myslivna z konce 18. století v Litošicích (objekt č.p. 1)
Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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•
•
•
•

sklepy na návsi v Litošicích
křížek a zvonička v Litošicích
křížek a zvonička v Krasnicích
historicky a urbanisticky hodnotný je prostor návse sídla Krasnice, lemovaný původními
venkovskými staveními s místy zachovanou štukovou výzdobou

Návrh územního plánu respektuje přírodní, urbanistické i architektonické hodnoty obce. Nová
zástavba je navrhována v rozsahu, struktuře a měřítku staveb tak, aby nebyl narušen charakter obce
– její obraz (silueta sídla) a dálkové pohledy, její vztah ke krajině a krajinný ráz řešeného území.

2.)

Urbanistická koncepce

Z hlediska výše uvedených skutečností jsou návrhem územního plánu stanoveny zásady
urbanistické koncepce obce Litošice:
§ převládající funkce bydlení
§ rozvoj podnikatelských aktivit využije kapacit stávajícího stavebního fondu v sídlech,
navrženou plochu pro specifickou výrobu na východním okraji sídla a plochu přestavby na
jižní okraji Litošic (bývalý zemědělský areál)
§ sportovním aktivitám bude věnováno sportoviště na severovýchodním okraji Litošic, navržená
plocha pro sport ve střední části Litošic a hřiště v Krasnicích
§ vnitrosídelní zeleň je vymezena v centru sídla Litošice (na návsi), nově navržené jsou plochy
zeleně na veřejných prostranstvích vymezené v západní části centra Litošic
§ vymezeny jsou skladebné části ÚSES
v Prostorové uspořádání území a zásady jeho využití
Obě sídla – Litošice i Krasnice - se historicky rozvíjela podél komunikačních tahů.
Sídlo Litošice se organicky rozvíjelo podél hlavní komunikace III. třídy vedoucí obcí S-J
směrem. Zástavba v sídle má neorganizovanou, volně rostlou strukturu, není zde žádný výrazný
centrální prostor. Charakteristické pro sídlo jsou plochy udržované veřejné zeleně podél komunikace.
Jako centrum je vnímán právě rozšířený prostor podél komunikace, ve kterém se nachází budova
Obecního úřadu, prodejna smíšeného zboží, hostinec, dvě zastávky HD, křížek, zvonička, dětské
hřiště a na jižním konci historické sklípky. Na okrajích zástavby v Litošicích vznikly plošně větší
areály – bývalý zemědělský areál na jižním kraji sídla, nyní nevyužívaný a chátrající, a v současnosti
fungující areál pro skladování dřeva na severozápadním okraji sídla.
Zástavba Krasnic má spíše uspořádanou ulicovou strukturu s výraznějším centrálním
prostorem návse. Této struktuře se vymykají pouze poději založené chatové osady přiléhající k sídlu.
Další chatové osady a areál hromadné rekreace jsou rozptýleny mimo sídlo Krasnice okolo
Krasnické rybníka.
Převažující funkcí obce je bydlení, tato funkce je územním plánem nadále rozvíjena. V obou
sídlech převažuje bydlení venkovského charakteru. V rozvojových lokalitách by taktéž měla převládat
zástavba venkovského charakteru (půdorys obdélný, přízemní objekt s obytným podkrovím,
doporučená střecha sedlová resp. sedlová s polovalbou). Bez výjimky by tento charakter měly mít
novostavby přímo navazující na původní venkovské stavby. Rodinné domy spíše předměstského
typu budou umisťovány do lokalit, které nejsou v přímém kontaktu s původní zástavbou.
V obci je vyhovující nabídka základní občanské vybavenosti (obecní úřad, prodejna
smíšeného zboží, hostinec, hasičská zbrojnice). Její rozšíření je možné jak v rámci současných
kapacit, tak ve funkčních plochách urbanizovaného území, jejichž podmínky pro využití ploch
umístění takové stavby či zařízení umožňují.
Plochy sloužící sportu a rekreaci se v Litošicích nacházejí na severovýchodním okraji sídla –
jedná se o sportovní hřiště na břehu Křížového rybníka. Místní část Krasnice je pro sportovní účely
vybavena volejbalovým hřištěm ve východní části sídla. Denní rekreaci obyvatel pak slouží plochy
zeleně na návsi v Litošicích a především okolí vodních ploch rybníků Křížový a Krasnický. K hlavním
hodnotám řešeného území patří bezesporu právě vodní plochy s navazující břehovou zelení a hlavně
Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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lesy obklopující obě sídla. Zeleň má v řešeném území jednu z důležitých funkcí - jak v zastavěném
území, tak v krajině, je třeba tuto funkci posilovat a zkvalitňovat.
Výroba byla v obci zastoupena převážně aktivitami v areálu pro skladování dřeva
v severozápadní části Litošic. Areál byl v územním plánu vymezen ve funkci specifické výroby
(skladování dřeva), která významně omezovala spektrum možných provozovaných aktivit, a tím
významně ovlivňovala životní a obytné prostředí. Areál byl od obytných ploch oddělen plochami
stávající i navržené izolační zeleně. Z důvodu možnosti přesunutí stávající činnosti z areálu a jeho
uvolnění pro obytnou zástavbu navrhuje územní plán plochu specifické výroby (s možností umístění
zařízení pro zpracování dřeva) na východním okraji sídla Litošice. V průběhu zpracování upraveného
návrhu územního plánu byla ukončena činnost (manipulace se dřevem) na této ploše a lokalita tak
mohla být navržena pro původně územně chráněnou funkci a to bydlení.
Bývalý zemědělský areál v Litošicích, v současnosti nevyužívaný a chátrající, je navržen jako
přestavbové území s novým způsobem využití – plochy smíšené výrobní, které umožní širší
spektrum možných způsobů využití, ale s podmínkou, že nebudou negativně ovlivňovat sousední
plochy bydlení. Výrobní aktivity jsou v obci dále zastoupeny zemědělskou výrobou, kterou provozují
samostatně hospodařící subjekty ve smíšených areálech statků. Další drobné řemeslnické a
podnikatelské aktivity jsou rozptýleny v zástavbě.
Návrh územního plánu předpokládá ve výsledku zkompaktnění a "vyplnění" prostoru sídel.
V Litošicích jsou navrhovány nejen lokality standardní obytné (RD) zástavby, ležící převážně při
komunikacích v pokračování stávající struktury sídla, ale i plochy veřejné zeleně vyplňující vnitřní
nezastavěné části sídla. Územní plán nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu mimo sídlo ve volné
krajině.
V rámci územního plánu jsou vymezeny plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně a je
pro ně stanoven odpovídající funkční regulativ (podmínky využití ploch).
Územní plán respektuje stávající plochy lesa – tyto plochy jsou územním plánem vymezeny
jako funkční plochy lesa.
Kulturní a historické hodnoty území
První písemná zmínka o sídle Litošice pochází z roku 1167, o sídle Krasnice z roku 1318.
První známé a dochované stavení byla myslivna č.p. 1 v Litošicích z konce 18. století. Největší
rozmach obce byl v letech 1920 – 1930, kdy se zde těžila železná ruda. V roce 1944 zde padli čtyři
partyzáni, kteří mají nyní v Krasnicích svůj památník.

Josefské vojenské mapování 2. pol. 18. století
V řešeném území se nachází nemovitá kulturní památka:
• památník partyzánů v Krasnicích (památník, torzo partyzánského domku) vedený pod rejstř.
č. 46292/6-2114 - pomník padlým členům partyzánského oddílu Zář, kteří padli v boji
s přesilou německé nacistické armády r. 1944

Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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V Litošicích najdeme objekty lokální historické hodnoty:
• Myslivna z konce 18. století v Litošicích – objekt č.p. 1

•

Sklepy na návsi v Litošicích

Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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•

Křížek a zvonička v Litošicích

•

Křížek a zvonička v Krasnicích

Pro historickou dispozici sídel je charakteristická roztroušená zástavba využívající terénních
podmínek a sledující trasy cest. Historicky hodnotný je prostor návse sídla Krasnice, lemovaný
původními venkovskými staveními s místy zachovanou štukovou výzdobou.

Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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v Koncepce jednotlivých urbanistických funkcí
§

bydlení

Hlavní funkcí obce Litošice je bydlení. Většina obytných staveb a usedlostí v obou sídlech je
charakteru venkovského bydlení (obdélný půdorys se střechou sedlovou, valbovou nebo
s polovalbou), pouze některé novější objekty se svým charakterem, velikostí stavebního pozemku i
způsobem využívání přibližují bydlení předměstskému.

původní zástavba

příklad nové zástavby

V sídle Litošice je bydlení rozděleno podle charakteru zástavby do ploch bydlení v rodinných
domech – venkovské a smíšených ploch obytných – venkovských. V sídle převládá bydlení
venkovské, pouze hospodářský dvůr (ve střední části sídla) je vymezen ve funkční ploše smíšeného
bydlení venkovského, kde mohou být kromě bydlení provozovány i funkce smíšené (řemesla,
zemědělství, služby, maloobchod, veřejné stravovaní, apod.). Ostatní zástavba včetně nové výstavby
je a bude víceméně čistě obytná. Doplňkovou funkcí, kterou je možno v těchto plochách provozovat,
jsou služby a maloobchod, případně další, které z hlediska provozního a hygienického negativně
nezatíží obytné prostředí.
Místní část Krasnice je tvořena převážně objekty původní venkovské zástavby - vymezenými
jako bydlení v rodinných domech – venkovské, v severní části sídla a kolem Krasnického rybníka se
nacházejí objekty individuálního rekreačního bydlení.
Pro stavby pro bydlení v lokalitách navrhovaných územním plánem je přípustná forma bydlení
v izolovaných domech, v měřítku, formě a materiálech odpovídajících poměrům v lokalitě. Charakter
zástavby bude vždy v základních parametrech shodný pro ucelenou lokalitu (také v návaznosti na
stávající bydlení).
Vzhledem k urbanistické struktuře Litošic je snaha vymezovat lokality přiměřeného rozsahu
v návaznosti na zastavěné území.
Rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezeny v Litošicích a to především v západní části.
ZASTAVITELNÉ PLOCHY:
Rozsah lokality Z.1 byl po společném jednání na základě požadavku vlastníka pozemku a se
souhlasem obce redukován pouze na rozsah původní zástavby (v KN stále vedeno jako zastavěná
plocha a nádvoří, ve skutečnosti zdemolováno).
Lokalita Z.2 je vymezena jižně od komunikace III/3384.
Vymezení lokality Z.3 severně od komunikace III/3384 bylo po společném jednání na základě
žádosti obce upraveno v koordinaci s rozpracovanou dokumentací na řešení obslužných komunikací
na západním okraji sídla a připravenou parcelací této lokality.
Ke korekci vymezení zastavitelné plochy Z.4 bylo přistoupeno po společném jednání na
základě přeřešení a nového vymezení zastavitelných ploch pro veřejná prostranství a komunikace
v této části obce. Jak již bylo uvedeno výše, obec připravuje záměr na vybudování místních
komunikací v této části sídla. Pro přehlednost a celistvost funkcí v zastavitelných plochách byla do
plochy Z.4 přesunuta část plochy původně označené Z.5 v místě původní zemědělské stavby.
Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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Podmínka využití plochy Z.6 ve vztahu k sousední ploše výroby byla po společném jednání
vypuštěna, neboť výrobní činnost na sousední ploše byla ukončena.
Rozsah zastavitelné plochy Z.7 byl upřesněn po společném jednání a respektovány jsou
podmínky pro využití lokality dohodnuté v rámci společného jednání s orgánem ochrany PUPFL.
Nově byla po společném jednání na základě požadavku obce vymezena zastavitelná plocha
Z.13. Jedná se o plochu, kde byla ukončena výrobní činnost, a záměr pro bydlení, který byl původně
územním plánem chráněn jen jako územní rezerva je nyní možno vymezit jako plochu změny –
zastavitelnou plochu.
§

občanské vybavení

Obec má vyhovující síť občanského vybavení, která zajistí základní služby pro obyvatele.
V Litošicích v centru se nachází budova Obecního úřadu, která je využívána i pro bydlení. V sídle
funguje prodejna smíšeného zboží.

Obecní úřad

prodejna smíšeného zboží

V centru Litošic se dále nachází budova pohostinství s venkovní kuželkovou dráhou, v objektu
je umístěna i stanice hasičů.

pohostinství

kuželková dráha

V Krasnicích při vjezdu do obce stojí bývalá hospoda U partyzána, nyní využívaná jako
rekreační objekt.

hospoda U partyzána
Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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Blízkost větších sídel – Přelouč, Pardubice, Chvaletice – ,se kterými má obec vyhovující
spojení, umožňuje občanům uspokojit potřeby dalších služeb včetně vyšší občanské vybavenosti
jako je školství, zdravotnictví, sociální služby, kultura, atd.. Územní plán nenavrhuje žádné nové
plochy občanského vybavení, stávající zařízení budou respektována. Další objekty občanského
vybavení bude možné umístit v rámci současných stavebních kapacit a dále v souladu se
stanovenými funkčními regulativy (podmínkami pro využití ploch) v plochách smíšených a v plochách
bydlení.
Do ploch občanského vybavení jsou zařazeny plochy sportovních zařízení. Sportovním
aktivitám v sídle Litošice slouží hřiště s venkovním sezením na břehu Křížového rybníka, denní
rekreaci pak dětské hřiště v centru obce. Stávající sportovní zařízení (sportovní hřiště) územní plán
respektuje a vymezuje ho jako rozvojovou plochu pro sport. Drobná dětská hřiště a související
zařízení je možné umístit v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch (zejména plochy zeleně
na veřejných prostranstvích).

sportoviště u rybníka

dětské hřiště v centru Litošic

Místní část Krasnice je pro sportovní účely vybavena volejbalovým hřištěm, nacházejícím se
vedle bývalé hospody U partyzána, které územní plán respektuje a vymezuje jako plochu
tělovýchovných a sportovních zařízení.

hřiště v Krasnicích

§

rekreace

Krajina řešeného území má poměrně vysoké přírodní a rekreační kvality, a to hlavně díky své
poloze na úpatí Železných hor. Hlavně jižní a západní část katastru vyplňují rozsáhlé plochy lesa,
které jsou součástí výrazného lesního masivu předhůří Železných hor a vytvářejí kulisu, do které jsou
zasazena obě sídla. Řešeným územím procházejí značené turistické trasy, které spojují řešené
území s atraktivní oblastí Železných hor (jihovýchodním směrem) i s oblastí údolí řeky Labe
(severozápadním směrem).
Denní rekreaci obyvatel slouží především veřejná zeleň a dětské hřiště v centru sídla Litošice
a dále okolí vodních ploch Křížového a Krasnického rybníka. Právě okolí Krasnického rybníka,
obklopeného lesy, nabízí vhodné podmínky pro individuální i skupinovou rekreaci. Tato vodní plocha
Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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je lemována soukromými chatami, na jejím jižním okraji se nachází rekreační areál. Severní část
sídla Krasnice tvoří chatová oblast a mnohé z místních obytných objektů jsou využívány pouze pro
pobytovou rekreaci.

rekreační areál

chatová oblast u Krasnického rybníka

Nová zastavitelná plocha Z.14 je vymezena na severozápadním okraji sídla Krasnice pro
funkci rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Tato plocha byla doplněna v době 2. úpravy
územního plánu po společném jednání – po uplatnění dalších požadavků objednatele – obce.
Vzhledem k tomu, že od zpracování návrhu územního plánu uplynula poměrně dlouhá doba (skoro 2
roky), zpracovatel prověřoval aktuálnost vymezení hranice zastavěného území vzhledem k aktuálním
údajům v katastru nemovitostí v konfrontaci i s leteckými snímky. Při tom bylo zjištěno, že pás
pozemků na severozápadním okraji sídla Krasnice, přestože jsou pozemky vedeny jako lesní, jsou
součástí zaplocených parcel užívaných v souvislosti se stávajícími objekty individuální rekreace, na
některých z nich jsou realizovány doplňkové stavby a lesní porost na nich reálně neexistuje. Proto,
aby byla napravena tato nesrovnalost, je územním plánem tento pás pozemků vymezen jako
zastavitelná plocha rekreace a je vyčíslen zábor PUPFL.

§

výroba

Výrobní aktivity představovala v době zpracování návrhu územního plánu především
dřevozpracující výroba v areálu v severozápadní části Litošic. Dále je výroba v sídle Litošice
zastoupena zemědělskou výrobou, kterou provozují samostatně hospodařící subjekty ve smíšených
areálech statků. Zemědělský areál na jižním okraji Litošic je v současné době nevyužívaný a
chátrající.

bývalý zemědělský areál v Litošicích
Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ
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Návrh územního plánu vymezil areál pro skladování dřeva v Litošicích jako plochu specifické
výroby, kde byl respektován stávající způsob užívání (skladování a prodej dřeva), ale zároveň bylo
omezeno využití areálu pro jiný typ výroby s případnými negativními vlivy na životní a obytné
prostředí. Okolo areálu směrem k obytné zástavbě byla vymezena plocha stávající i navrhované
izolační zeleně. Pro eventuelní změnu funkční náplně areálu (přesunutí stávající činnosti do
rozvojové lokality pro výrobu nebo její ukončení) byla v ploše areálu vymezena územní rezerva pro
bydlení. V době druhých úprav po společném jednání byla plocha specifické výroby vypuštěna,
protože činnost v této lokalitě byla ukončena. Požadavkem obce na další úpravu tudíž bylo
vypuštění územní rezervy pro bydlení a plocha byla vymezena jako zastavitelná pro funkci bydlení.
Územní plán navrhuje novou plochu specifické výroby (ozn. Z.11) pro skladování a
zpracování dřeva (s možností umístění pily), umístěnou na východním okraji sídla Litošice
v návaznosti na smíšené obytné plochy (objekt myslivny) v centru sídla.
Bývalý zemědělský areál na jižním okraji Litošic byl v návrhu územního plánu vymezen jako
plocha prostorové a funkční přestavby na plochy smíšené obytné - venkovské s možností integrace
občanského vybavení, služeb i výrobních aktivit. Vzhledem k tomu, že vlastník pozemků nesouhlasil
s tímto využitím a trval na výrobním zařazení těchto ploch, obec souhlasila s úpravou územního
plánu podle požadavků vlastníka resp. vznesla požadavek na takové úpravy. Územní plán po
úpravách vymezuje tedy plochy bývalého zemědělského areálu jako plochu přestavby s využitím jako
plochy smíšené výrobní. Spektrum možností využití tohoto areálu je tedy do budoucna poměrně
široké. Podmínkou využití je ale, aby dopady činností zde provozovaných negativně neovlivňovaly
životní a obytné prostředí sousedních obytných ploch.
V obci hospodaří soukromí zemědělci, jejich statky jsou převážně zahrnuty do bydlení
venkovského s tím, že podmínky pro využití těchto ploch připouštějí drobné výrobní a podnikatelské
aktivity, které neovlivní životní a obytné prostředí sousedních obytných ploch.

soukr. statek v Litošicích

§

sídelní zeleň

Sídlo Litošice je charakteristické ve svém urbanistickém uspořádání, protože v jeho struktuře
se významně uplatňují poměrně rozsáhlé plochy veřejné zeleně na “návsi“, vzniklé jako rozšířený
prostor podél hlavní komunikace. V plochách veřejné zeleně se nacházejí objekty občanské
vybavenosti, dětské hřiště a významné historicky hodnotné objekty (křížek, zvonička, sklípky).
Zástavba Krasnic má spíše uspořádanou ulicovou strukturu bez výraznějších ploch veřejné
zeleně. Kvalitní vzrostlá zeleň se nachází na návsi, kde doplňuje celkový ráz tohoto venkovského
prostoru.
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plochy veřejné zeleně v Litošicích

náves v Krasnicích se vzrostlou zelení

Územní plán navrhuje nové plochy zeleně na veřejných prostranstvích v centrální a západní
části sídla Litošice (ozn. Z.12a, Z.12b a Z.5), které vyplňují vnitřní nezastavěnou část sídla a jsou
obklopeny stávající a navrhovanou obytnou zástavbou. V navrhovaných lokalitách se již nyní nachází
kvalitní vzrostlá zeleň, která bude zachována, doplněna a dále kultivována, respektován bude i
porost na pozemcích PUPFL, které jsou součástí plochy Z.5.
Stávající plochy vyhrazené zeleně (zahrady) jsou územním plánem většinou zařazeny do
ploch bydlení. Jen v lokalitách, kde se nacházejí větší a významné plochy sadů a zahrad bez staveb
hlavních (většinou na okrajích sídla) nebo v místech, kde je nutno zdůraznit funkci zeleně vzhledem
k dálkovým pohledům na sídlo a zachování krajinného rázu ve vazbě na okolí, jsou tyto plochy
vymezovány jako samostatná funkční plocha – plochy zeleně soukromé a vyhrazené.
Návrh územního plánu vymezoval plochy ochranné a izolační zeleně po obvodu areálu pro
sklad dřeva v Litošicích a navrhoval jejich doplnění. Využití lokality pro výrobu bylo ale následnými
úpravami změněno na funkci bydlení a vymezení ploch izolační zeleně bylo spolu s výrobou
vypuštěno.
Při následných úpravách, kdy byla na žádost vlastníka redukována plocha Z.1 pro bydlení,
v místech vypuštěných ploch byla v souladu se stávajícím využitím vymezena plocha izolační zeleně.
§

dopravní infrastruktura

Silniční doprava

•
•
•
•
•

Řešené území leží 7 km jižně od Přelouče, 10 km jihovýchodně od Chvaletic.
Obec Litošice je napojena na region krajskými silnicemi III. třídy:
III/33810 Přelouč I/2 – Jankovice – Litošice – Semtěš – I/17 – Ronov n. Doubravou II/337
III/33813 33810 – Krasnice
III/3384 Litošice – Svobodná Ves – Žehušice II/338
III/32216 Litošice – Sovolusky III/32214
III/3389 3384 – Morašice – Zdechovice I/2

S komunikační sítí vyšší kategorie spojuje obec krajská silnice III/33810 – napojující se
směrem na sever na komunikaci I/2 (Pardubice – Kutná hora), směrem na jih na komunikaci I/17
(Chrudim – Heřmanův Městec - Čáslav). Silniční průtah tvoří páteř obce Litošice. Severně za hranicí
řešeného území odbočuje ze silnice III/33810 slepá silnice III/33813 a dopravně napojuje Krasnice.
Síť místních obslužných komunikací zajišťuje dopravní napojení objektů, které nejsou
dopravně napojitelné ze sítě silnic III. třídy. Místní komunikace jsou převážně funkčních tříd C2
(průjezdné) a C3 (převážně slepé) š = 3 - 5 m, bez chodníků (s krajnicemi).
Chodníky jsou vybudovány pouze částečně v centru sídel podél průtahů silnic III. tříd (prostor
návsi), v navazujícím území pouze jako kratší úseky. V okrajových částech obou sídel nejsou žádné
samostatné chodníky pro pěší, provoz chodců je veden společně s motorovou dopravou po místních
obslužných komunikacích.
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Sčítání dopravy na silnici III/33810:
T
O
r. 2000
315
1310
r. 2005
421
1378
T
O
M

M
39
27

celkem
1664
1826

těžká motorová vozidla a přívěsy
osobní a dodávkové automobily
jednostopá motorová vozidla

Návrh:
Zastavitelné plochy pro dopravu nebyly návrhem územního plánu navrhovány.
Po společném jednání a úpravě územního plánu vznesla obec požadavek na další úpravu,
protože v západní části Litošic připravuje záměr na vybudování místních komunikací pro obsluhu
lokalit (stávajících i navrhovaných) v této části sídla. Upravený návrh územního plánu dle
poskytnutých podkladů vymezil plochy pro tento záměr, v části jako plochu veřejných prostranství –
uliční prostory, v části jako plochy dopravní infrastruktury místní – komunikace účelové – zastavitelná
plocha Z.12b. Jihozápadně od lokality stávající obytné zástavby a zastavitelné plochy Z.4 je
vymezena plocha pro komunikaci s obratištěm, které částečně zasahuje do ploch PUPFL, které jsou
ve vlastnictví Obce Litošice.
Dopravní napojení zastavitelných ploch bude projednáno s příslušným silničním správním
úřadem (samostatné sjezdy, zdvojené sjezdy, paralelní komunikace ...). Počet komunikačních
napojení na stávající silnice bude minimalizován, nové křižovatky budou navrhovány v místech
s dostatečnými rozhledovými poměry.
Limity využití území:
•
silniční ochranné pásmo:
o silnice II. a III. třídy 15 m od osy vozovky
Silničním ochranným pásmem se pro účely zákona o pozemních komunikacích rozumí
prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m v uvedené vzdálenosti.

Doprava v klidu
V řešeném území nejsou dopravní plochy, které by bylo možné definovat jako parkoviště. Pro
tuto funkci jsou využívány místní komunikace (v místech, kde to umožňují šířkové poměry), veřejná
prostranství návsí a pozemky jednotlivých nemovitostí.

Autobusová doprava:
Autobusová doprava je v řešeném území zajišťována firmou Veolia Transport Východní
Čechy, a.s., která zde provozuje autobusovou linku č. 650 130 na trase Přelouč – Jankovice –
Semtěš – Čáslav. Území je obsluhováno třemi autobusovými zastávkami (2 v Litošicích, 1
v Krasnicích).
Autobusová linka zajišťující hromadnou dopravu v obou sídlech je průjezdná – nevyžaduje
plochu pro odstavování autobusu.
Železniční doprava:
Řešené území není dotčeno železniční dopravou. Nejbližší železniční zastávkou je Lhota pod
Přeloučí na trati 010 Praha – Česká Třebová (cca 7 km severně po silnicích III. třídy).
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Letecká doprava:
Do řešeného území zasahuje okraj ochranného pásma letiště Pardubice, jedná se o okraj
překážkové roviny. Vzhledem ke vzdálenosti (15 km) a nadmořské výšce (224 m n.m.) vztažného
bodu letiště Pardubice, nelze předpokládat významnější omezení v prostoru ochranného pásma (374
m n.m.). V ochranném pásmu letiště nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy.
Celé řešené území leží v ochranných pásmech radiolokačních prostředků letišť.
Turistické trasy:
Řešeným územím neprochází žádná cyklostezka ani značená cyklistická trasa. Cyklisté
využívají silnice III. tříd a místní komunikace společně s dopravou motorovou.
Pěší doprava v řešeném území je vedena po silnicích III. tříd a místních komunikacích,
společně s dopravou motorovou.
Územní plán navrhuje jednostranný chodník podél průtahu silnic III. tříd č. 33810 a 3384
v sídle Litošice.
Řešeným územím prochází žlutá a zelená značená turistická trasa:
•
Žlutá
Morašice – Krasnice – Sovoluská Lhota – Rašovy - Svojšice
•
Zelená
Záboří nad Labem – Bernardov – Hornická Čtvrť – Semtěš

§

technická infrastruktura

Vodní hospodářství:
Katastrální území obce Litošice patří do základního povodí Labe (levý břeh).
Sídlem Litošice protéká bezejmenný přítok Senického potoka, jenž napájí Křížový rybník
(s rozlohou vodní hladiny 2,3 ha). Pod rybníkem se levostranně vlévá do Senického potoka, který
teče dále severním směrem při hranici katastru do k.ú. Seník, kde napájí Senický rybník. Krasnický
potok protéká Krasnicemi a napájí Krasnický rybník, který je svojí rozlohou vodní hladiny 3,1 ha
největší vodní plochou v řešeném území.
Hydrologická čísla povodí zasahující do řešeného území:
1-03-04-068 Senický potok (pramení v řešeném území jižně od Litošic a odvodňuje východní
polovinu katastrálního území)
1-03-04-070 Krasnický potok (pramení v řešeném území a protéká Krasnickým rybníkem)
1-03-04-075 Morašický potok (pramení v řešeném území SV od křižovatky III/3384 a III/3389)
1-03-05-060 Čertovka (odvodňuje území lesního masivu, které prudce klesá do Žehušické kotliny,
Z až J katastru)
V řešeném území, zejména u rozvojových ploch, bude respektován podél vodotečí
oboustranně volný manipulační pruh o šířce 6 m pro realizaci údržby těchto vodotečí.
V řešeném území se nachází přibližně 82 ha ploch se systematickou trubní drenáží –
meliorace. Tato zařízení jsou majetkem jednotlivých vlastníků pozemků. Meliorováno je 31%
nezalesněného území obce.
Do řešeného území zasahují ochranná pásma dvou vodních zdrojů, ležících mimo katastr
Litošic:
- do území severně od Krasnic zasahuje PHO II. stupně vnější vodního zdroje Přelouč, které
vyhlásil referát životního prostředí Okresního úřadu v Pardubicích dne 3.4.1997 pod číslem
jednacím 42/95/Si/VOD.
- západní část řešeného území (tvořená výsečí mezi silnicemi III/3384 a III/3389) leží
v ochranném pásmu II. stupně (vnitřním) vodního zdroje Horušice. PHO vyhlásil svým
rozhodnutím odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresní národní výbor
v Kutné Hoře dne 27.11.1985 pod číslem jednacím VLHZ/226/1985.
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Limity využití území:
• manipulační (ochranné) pásmo vodních toků
o manipulační pásmo u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry
o vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně dlouhou dobu stanovit
k užívání i větší šířku pozemku než je uvedeno výše
• pásma hygienické ochrany vodních zdrojů
o vnější PHO II. stupně vodního zdroje Přelouč
o vnitřní PHO II. stupně vodního zdroje Horušice
Vodovod:
Obec Litošice včetně sídla Krasnice je zásobena pitnou vodou individuálně - z místních studní
a vrtů. Většina těchto zdrojů však nevyhovuje hygienickým požadavkům na pitnou vodu.
Stávající potřeba pitné vody:
bydlení:
Qd
= 19.800 l/d
Qdmax = 29,70 m3/d
Qhmax = 0,619 l/s
občanská vybavenost:
Qd
= 2.200 l/d
Návrh:
Územní plán navrhuje napojení Litošic a Krasnic v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Pardubického kraje (PRVK PK) na skupinový vodovod Přelouč (větev ÚV Mokošín,
Lipoltice, Turkovice, Rašovy, Svojšice, Stojice). Místem napojení je stávající vodovodní řad v obci
Sovolusky, akumulace je zajištěna ve VDJ Turkovice 250 m3 + ATS, s hydrostatickými hladinami na
kótách 343,00 / 340,00 m n.m.
V Litošicích je vodovod navržen pro celé zastavěné území a zastavitelné plochy. V Krasnici je
navržen vodovod pouze do dosahu ploch bydlení.
Bilance nárůstu potřeb pitné vody pro zastavitelné plochy:
bydlení:
Qd
= 22.650 l/d
Qdmax = 33,975 m3/d
Qhmax = 0,393 l/s
občanská vybavenost a sport:
Qd
= 151 × 20 l/os/d
Qd
= 3.020 l/d
výroba (pila):
Qd
= 10 zaměstnanců × 120 l/os/d
Qd
= 1.200 l/d
Na nově budovaných vodovodních řadech bude upřednostňováno osazení nadzemních
požárních hydrantů.
Určené zdroje vody pro hašení požárů musí splňovat parametry uvedené v ČSN 73 0873 a
ČSN 75 2411.
Limity využití území:
• ochranné pásmo vodovodů
o ochranné pásmo vodovodních řadů – vymezené vodorovnou vzdáleností od vnějšího
líce stěny potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně – 1,5 m
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Kanalizace:
V obci Litošice (vč. místní části Krasnice) není vybudována soustavná splašková kanalizační
síť ani čistírna odpadních vod. Je provedena pouze nesoustavná dešťová kanalizace (dříve silniční
příkopy).
Splaškové vody jsou ve většině případů zadržovány v bezodtokových jímkách na vyvážení.
Menší část domácností má vybudované septiky s přepady do dešťové kanalizace nebo do podmoku.
Návrh:
Územní plán přebírá koncepci návrhu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického
kraje, který i nadále počítá s individuálním čištěním odpadních vod.
Řešení je navrženo s přihlédnutím k několika vstupním údajům:
•

nízký počet obyvatel 110 (vysoké pořizovací náklady v přepočtu na 1EO)

•

2 sídla (vzdálenost obou center cca 1,5 km)

•

obec není napojena na vodovod – zásobování je individuální.

Limity využití území:
• ochranná pásma kanalizací
o ochranné pásmo kanalizačních řadů – vymezené vodorovnou vzdáleností od vnějšího
líce stěny potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně – 1,5 m

Elektro:
Obce Litošice (vč. místní části Krasnice) je napájena elektrickou energií distribučním
primerním rozvodným systémem 35 kV – vrchním vedením.
Primerní rozvodný systém 35 kV: z rozvodny 110 / 35 kV Opočínek; proudová soustava 3
AC, 35000 V, 50 Hz/TT; z kmenové linky VN jsou napojeny všechny odbočky pro transformační
stanice v sídlech.
K transformaci VN / NN slouží v sídlech celkem 3 transformační stanice 35/0,4 kV, všechny
stožárové.
Označení
TS 340

název
Litošice

typ
příhradová

instal.trafo
100 kVA

rezerva
do 400 kVA

vlastník
ČEZ

TS 331
TS 332

Krasnice – tábor
Krasnice – obec

příhradová
příhradová

100 kVA
100 kVA

do 400 kVA
do 400 kVA

ČEZ
ČEZ

Rozvod NN je veden převážně vrchem po sloupech a střešních konzolách (převážná část
Litošic), menší část novější zástavby je napájena zemními kabely (Krasnice a novější zástavba
Litošic). Rozvod je proveden normalizovaným napětím 3 PEN AC, 230/400 V, 50 Hz/TN-C.
Návrh:
Bilance nárůstu potřeb elektrické energie pro zastavitelné plochy:
Bydlení:
instalovaný příkon:
473 kW

soudobý příkon:
175 kW

V bilancích není uvažováno s podílem domů pasivních a nízkoenergetických (není uvažováno
s využitím energie z obnovitelných zdrojů).
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Občanská vybavenost a výroba:
instalovaný příkon:
přibližně 50 kW - nelze určit bez konkrétního požadavku na vybavení jednotlivých objektů
Zastavitelná plocha Z.11 pro dřevozpracující výrobu (pila) bude dle energetické náročnosti
napojena samostatným NN kabelovým vývodem z TS 340, případně VN kabelem ukončeným
v zastavitelné ploše novou trafostanicí.
Stavby a činnosti v zastavitelných plochách Z.2, Z.3 a Z.13 budou respektovat vrchní vedení
vysokého napětí 35kV s ochranným pásmem v celkové šíři 23 m.
Limity využití území:
• ochranné pásma vedení a zařízení elektrizační soustavy:
zařízení
ochranné pásmo [m] od krajních vodičů
nadzemní vedení
§46(zák. 458/2000 Sb.)
§19 (zák. 222/94 Sb.
vládní nař. 80/1957 Sb. §5)
a) napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
7m
10 m
b) napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
12 m
15 m
c) napětí nad110 kV do 220 kV včetně
15 m
20 m

podzemní (kabelové) vedení
do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící a
zabezpečovací techniky
nad 110 kV

1 m od povrchu vedení po obou
stranách krajních kabelů
3 m od povrchu vedení po obou
stranách krajních kabelů

elektrické stanice
od zdi nebo oplocení
stožárové transformovny VN

20 m
7m

30 m
10 m

Plynovod:
Obec Litošice vč. sídla Krasnice je plně plynofikována středotlakou plynovodní sítí. Zdrojem
plynu je regulační stanice VTL / STL v obci Kozašice. Přívodní řad STL je do Litošic veden od severu
v souběhu se silnicí III/33810. Jmenovitý přetlak STL plynovodu je 0,3 Mpa. Jednotliví odběratelé
jsou napojeni přes regulátory. Litošice jsou koncovou obcí na zmiňovaném STL plynovodu.
Řešené území není dotčeno vysokotlakým plynovodem, ani do něho nezasahují ochranná a
bezpečnostní pásma VTL.
Návrh:
Navržen je jeden úsek středotlakého plynovodu. Jedná se o prodloužení STL sítě do dosahu
zastavitelných ploch Z.2; Z.3 a Z.10.
Ostatní zastavitelné plochy a stávající zástavba
v dosahu stávajících STL plynovodních rozvodů.

jsou

Bilance potřeb zemního plynu pro zastavitelné plochy:
Pro bydlení:
hod. max
86 m3/hod

rok max.
118.250 m3/rok
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Pro výrobu a sport:
hod. max.
8 m3/hod

rok max.
5.500m3/rok

V bilancích není uvažováno s podílem domů nepřipojených, pasivních a nízkoenergetických
(není uvažováno s využitím energie z obnovitelných zdrojů).
Limity využití území:
• ochranné a bezpečnostní pásmo plynárenských zařízení
o ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb., §69 a
98 odst.3:
Středotlaké plynovody (STL)
§ STL – v nezastavěném území
§ STL – v zastavěném území

4m
1m

Telekomunikace:
Obec je napojena na síť elektronických komunikací (SEK) z RSU Zdechovice. Rozvod po obci
je veden jak zemními kabely, tak vzdušným vedením.
V řešeném území se kromě místní SEK nachází rovněž trasa optické SEK. Jedná se o
kabelovou trasu Zdechovice (RSU) – Morašice – Litošice – Sovoluská Lhota – Lipoltice.
Celé řešené území leží v ochranném pásmu radiolokačního zařízení letiště Pardubice.
Stavby a činnosti v zastavitelných plochách Z. 5 a Z.11 budou respektovat podzemní vedení optické
sítě elektronických komunikací vč. ochranného pásma.
Limity využití území:
• ochranná pásma elektronických komunikací – 1,5 m od krajního vedení
• ochranné pásmo radiolokačních zařízení letišť (celá ČR)
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§

Vyhodnocení účelného využité zastavěného území, vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Vývoj počtu obyvatel v letech 1971 – 2010

Rok

Číslo
obce

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330
575330

Název
obce
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice
Litošice

Stav
1.1.
111
117
109
109
103
99
103
96
94
92
84
82
81
78
81
79
97
96
97
100
99
104
113
119
122
131

Narození Zemřelí
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1

3
5
2
1
3
4
2
2
1
2
1
3
2
5
1
1
3
2
2
1
4

Přistě- Vystě- Přírůstek Přírůstek Přírůstek stav
hovalí hovalí přirozený migrační celkový 31.12.
1
6
3
6
1
2
2
3
6
8
7
4
8
6

1
4
8
3
6
5
3
8
2
2
1
2
1
2
1
-

-2
-4
2
-2
-3
-2
-2
1
-2
-1
-1
-1
-5
-1
-1
1
-2
1
1
1
-3

-1
-4
-8
-2
-6
-5
-3
-8
-2
4
3
6
2
2
1
5
8
5
3
8
6

-3
-8
-6
-4
-9
-7
-2
-2
-8
-2
-1
-3
3
-2
6
-1
1
3
-1
5
9
6
3
9
3

108
109
109
103
99
90
96
94
92
84
82
81
78
81
79
85
96
97
100
99
104
113
119
122
131
134

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že za posledních 10 let se zvýšil počet obyvatel o 49, za 20 let o 38
obyvatel. Počet obyvatel od roku 1980 plynule klesal až do roku 1999. Od roku 2000 pak lze
zaznamenat pozvolný nárůst. Tento nárůst vyplývá především z počtu přistěhovalých obyvatel.
Budeme-li počítat na jednu domácnost 2,3 obyv., pak docházíme k číslu 31 bytů resp. rodinných
domů.
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení na 20 let:
Požadavky vyplývající z demografického vývoje cca
15 b.j.
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití
5 b.j.
Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti
0 b.j
Celkem
20 b.j.
Vzhledem k charakteru sídel a předpokládanému zájmu žadatelů se odhaduje poměr b.j. takto:
100% bytů v rodinných domech
cca
20 b.j.
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Na 1 b.j. v rodinném domě

cca 1500 m2

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
Pro bydlení v rodinných domech cca
20 x 1500 = 30000 m2
Rezerva 20%
6000 m2
Potřeba ploch pro bydlení cca 3,6 ha tj pro 24 RD.
Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené územním plánem:
Pro společné jednání byla 3,18 ha
Plochy pro bydlení vymezené územním plánem v upraveném návrhu:
Redukován je rozsah zastavitelné plochy Z.7 a Z.1.
Jelikož byla na ploše na severozápadním okraji sídla ukončena výrobní činnost (sklad dřeva), pro
kterou měl provozovatel tento pozemek pronajatý od obce, má obec zájem, aby tuto plochu mohla
nabízet zájemcům o bydlení v Litošicích.
Zastavitelné plochy pro bydlení:
• Z.1
• Z.2
• Z.3
• Z.4
• Z.5
• Z.6
• Z.7
• Z.8
• Z.13
celkem

0,2178 ha
0,6432 ha
1,0680 ha
0,2072 ha
0,0825 ha
0,1792 ha
0,5328 ha
0,0315 ha
1,5939 ha
4,5561 ha

Pro lokalitu Z.3 je zpracována zastavovací studie pro 5 rodinných domů.
V lokalitě Z.8 není uvažováno s výstavbou nového rodinné domu, jedná se o doplnění dnes již
využívané plochy pro bydlení, která není zahrnuta do zastavěného území.
Nepočítáme-li tedy tyto 2 zastavitelné plochy, je pro bydlení je vymezeno 3,4566 ha tj. pro 23
rodinných domů. Celkem tedy 23+5=28 rodinných domů.
Tato hodnota odpovídá odhadovaným potřebám sídla na 20 let.
Územním plánem je vymezen tedy větší plošný rozsah ploch pro bydlení, než byla
vyhodnocena potřeba a to o plochu pro cca 4 rodinné domy. Obec neměla donedávna možnost
reagovat na poptávku po stavebních parcelách, neboť plochy vymezené pro funkci bydlení byly ve
vlastnictví soukromých osob. Jak již bylo konstatováno výše, uvolněná plocha dříve využívaná jako
sklad dřeva ve vlastnictví obce, představující plochu 1,07 ha, významně ovlivnila bilance ploch
vymezených pro funkci bydlení. Jedná se o plochu navazující na zastavěné území, která svou
lokalizací dotváří ucelený (kompaktní) tvar sídla.
Jihozápadní okraj lokality je v kontaktu
s ochranným pásmem lesa a trasou a ochranným pásmem nadzemního vedení elektro. V této části
je možno předpokládat, že vzhledem k omezení využitelnosti těchto částí lokality, zde mohou být
odděleny parcely i nad předpokládanou výměru (1500 m2 včetně veřejného prostranství).
Obec registruje zvýšenou poptávku po stavebních parcelách pro rodinnou výstavbu a má
zájem na tom, aby měla možnost zlepšit svůj demografický profil. Tento úkol se daleko lépe plní
s možností nabízet zájemcům pozemky ve vlastnictví obce.
Obytné prostředí sídla v bezprostředním kontaktu s plochami lesa, který prorůstá až do
zastavěného území, s velice kvalitním životním prostředím je bezpochyby nezanedbatelnou devizou
sídla pro to, aby vymezené rozvojové plochy bydlení se postupně naplnily.
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§

nakládání s odpady

Směsný komunální odpad je shromažďován do odpovídajících nádob – popelnic a kontejnerů,
a dle potřeby odvážen specializovanou firmou (SOP a.s. Přelouč). Nádoby na separované složky
odpadu jsou umístěny v centrech obou sídel. Nebezpečný a velkoobjemový odpad je odvážen 2x
ročně jednorázovým sběrem. V sídle Litošice slouží pro potřeby místních obyvatel sběrný dvůr.

§

těžba nerostů

V řešeném území se vyskytuje zrušené chráněné ložiskové území, které zasahuje i do sídla
Litošice:
• CHLÚ Litošice – rudy, nerosty – 712740000
– zrušeno rozhodnutím MŽP ze dne 27. 8. 2002
Do jižní a střední části řešeného území zasahuje poddolované území č.3009 – Sovolusky u
Přelouče (bývalá těžba rud, povrchové jevy – haldy + propadl.) a tato důlní díla: šachta Š10 (č.3878),
Litošice – šachta (č.8295), šachta Š13 (č.3874) a Litošice – propad (č.8296).
§

požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů

V řešeném území se nachází nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma – za vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 12m na obě
strany od zakreslené osy vedení.
Celé řešené území je územím, v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude
s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice projednána výstavba:
§ staveb vyšších než 15 m nad terénem;
§ výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy,
rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí apod);
§ staveb vyzařujících elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních
telefonů, větrných elektráren apod.);
§ staveb dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů
telefonních kabelů) a dalších inženýrských sítí;
§ změny využití území;
§ nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba,
rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice
PHM;
§ nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
§ výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich
kapacity;
§ zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
§ vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace, regulace vodního
toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
§ říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo
jejich rušení;
§ železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových , oprava a rekonstrukce objektů
na nich;
§ železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení
apod;
§ veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO
Limity využití území:
§ pásmo 50m od hranice vojenských objektů
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§

krajina a územní systém ekologické stability

Obec Litošice leží v mírně zvlněné krajině na rozmezí úrodné polabské nížiny a prvních
vrásnění Železných hor, v průměrné nadmořské výšce 295 m n.m. Řešené území se nachází na
rozhraní oblastí Českomoravská vrchovina a Východočeská tabule v severním okraji celku Železné
hory. Reliéf je mírně zvlněný, krajina přechází v pahorkatinu s nadmořskou výškou od 210 m n.m. do
364 m n.m. (území členité, typu pahorkatin). Vlastní sídlo Litošice i jeho místní část Krasnice jsou ze
všech stran obklopeny lesy, bezprostřední okolí obou sídel však tvoří louky a zemědělsky
obhospodařovaná půda.
Jak krajina, tak obě sídla si zachovala svůj osobitý charakter. Proto územní plán stanovuje
poměrně podrobné podmínky prostorového řešení zastavitelných ploch, které jsou lokalizovány
především na okrajích stávající zástavby. Také pro využívání krajiny, pro ochranu rázovitosti a
zachování krajinného rázu okolní přírody jsou stanoveny podrobné funkční regulativy a zásady.
Charakter řešeného území je výrazně lesnatý, lesy zabírají celou jižní a západní část
řešeného území - 749 ha z celkových 1 012 ha katastru (orná půda tvoří pouze 1/6 plocha katastru).
Vlivem hospodaření došlo v druhové skladbě porostů ke značným změnám – s hospodářskou
činností člověka se výrazněji rozšiřovaly rychle rostoucí jehličnany (původně převážně výplňová
borovice a jen ojediněle smrk) na úkor původních dubových porostů. Zastoupení smrkových porostů
je dnes víc než 32% a jehličnanů cca 80% - přitom v této oblasti by měly převládat listnáče (zejména
dubové porosty).
Z potoků protékajích řešeným územím je nejvýznamnější Senický potok vytékající
z Křižového rybníka, z vodních ploch je pak nejvýznamnější právě Křižový rybník a dále rybník
Krasnický. Oba slouží jako zdroj požární vody a hlavně jako vodní plochy doplňující rekreační zeleň
v okolí.
V řešeném území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území z hlediska ochrany přírody.
Přírodně i krajinářsky nejcennější prvky řešeného území jsou vázány na plochy lesních porostů,
kterými mimo jiné prochází regionální biokoridor s vloženým regionálním biocentrem Litošice. Jižně
od řešeného území leží CHKO Železné hory.
Prvky systému ekologické stability nacházející se mimo lesní plochy jsou územním plánem
vymezeny jako plochy přírodní nebo smíšené krajinné zeleně. V plochách přírodní krajinné zeleně
jsou rovněž vymezeny lokality s významnou stávající zelení, která plní ekostabilizační funkci v krajině
a je významným prvkem v krajinném rázu obce. Nové plochy smíšené krajinné zeleně jsou
navrhovány především v rámci systému ekologické stability, který územní plán vymezuje jako
závazný. Územní plán navrhuje i 2 drobné plochy zalesnění (ozn. N.3 a N.4), vymezené na okrajích
větších lesních porostů.

obr.: www.mapy.cz
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Obnovou a zvýšením ekologické stability krajiny se zabývá ÚSES. V řešeném území nejsou
trasovány nadregionální prvky ÚSES, regionální charakter má vymezení genové základny borovice
(západně od sídla Litošice, propojení biokoridorem s Oklikou a Ledeckou oborou). Lokální ÚSES pro
řešené území je zahrnut do generelu ÚSES (zpracoval EKOPLAN Praha r. 1992), který územní plán
přebírá a v detailu upřesňuje. V řešeném území bylo při návrhu lokálního ÚSES využito převážně
původních lesních porostů s návrhem jejich propojení či upravení druhové skladby.
Vzhledem k vysoké lesnatosti lze řešené území hodnotit jako území ekologicky velmi stabilní.
Hlavní požadavky na lokální ÚSES pro obec – přes negativní zásahy do krajiny způsobené
lidskou činností v posledních desetiletích je v řešeném území reálná možnost vytvoření fungujícího
systému její ekologické stability. Předpokladem jsou zejména následující opatření:
− přizpůsobení LHP v biocentrech a biokoridorech zpracovanému ÚSES a dodržování
zásad výchovy porostu, péče o lesní kultury, obnovy porostů a celkové formy způsobu
hospodaření
− respektování generelu SES při zpracování komplexních pozemkových úprav
− důsledným dodržováním zákonných předpisů z oblasti životního prostředí v hospodářské
i urbanistické činnosti
Základem řešení systému ekologické stability je návrh nadregionálního a regionálního
systému ekologické stability. Skladebné části nadregionálního systému ekologické stability se
v řešeném území nenacházejí. Regionální systém je v území zastoupen regionálním biocentrem
RBC 920 Litošice, ze kterého vybíhají směrem severozápadním a jihovýchodním lesní regionální
biokoridory RBK 1327 a RBK 1329 s vloženými lokálními biocentry. Lokální systém navazuje na
kostru regionálního systému - na severozápadní větvi RBK 1327 leží lokální biocentrum LBC
132707, do jihovýchodní větve RBK 1329 jsou vložena lokální biocentra LBC 132901 a LBC 132902.
Z RBC 920 a LBC 132707 vybíhají lokální biokoridory, které jsou součástí systému lokálního SES
v lesích v západní části katastru. Z RBC 920 vybíhá severním směrem lokální biokoridor, vedoucí
dále přes sídlo Krasnice do lesů v severním cípu řešeného území. Z LBC 132902 vybíhají lokální
biokorodory navazující na systém lokálních prvků SES, vedoucí po východním okraji katastru.
Systém ÚSES je (hlavně v zorněné části území) doplněn trasami interakčních prvků jako doprovodné
zeleně podél komunikací, cest stávajících a vodních toků.
Skladebné části ÚSES v řešeném území:
RBC 920 LITOŠICE (býv. RBC 13 Malá ruda) – biocentrum vymezeno na pozemcích PUPFL na
podkladě lesnické obrysové mapy; mírně zvlněný terén, porosty jednotlivě i skupinovitě
smíšené – místy čisté monokultury BO a SM (hlavně mladší skupiny), ostatní dřeviny
spíše v příměsi; v severní části menší vodoteč s olšinou; návrh opatření – v lesních
porostech změna dřevinné skladby, preference autochtonních listnáčů – DB, HB, BK,
podpora příměsi v mladších SM a BO skupinách
RBK 1327 OKLIKA-LITOŠICE – biokoridor vedený různověkými lesními porosty s převážně
pozměněnou dřevinou skladbou, převažuje smrk, borovice, lokálně DB, BK, vtroušeně
BR, OL, OS; návrh opatření – v lesních porostech v trase biokoridoru změna dřevinné
skladby – preference listnáčů – DB, BK, LP, JS; preference listnáčů při výchově
v mladších porostech, ponechávat porostní plášť v okrajích lesa
RBK 1329 LITOŠICE-LEDECKÁ OBORA (býv. RBK 14, RBK 16 a RBK 25) – biokoridor vedený
lesními porosty s pozměněnou dřevinou skladbou, převažuje smrk, borovice, v příměsy
DB, BK, VJ, vtroušeně BR, OL, OS; návrh opatření – v lesních porostech v trase
biokoridoru změna dřevinné skladby – preference listnáčů – DB, BK, LP, JS; preference
listnáčů při výchově v mladších porostech
LBC 1 NA ZÁVĚRCE – funkční biocentrum v západním cípu katastru tvořené lesními porosty,
převažuje dub, lokálně borovice
LBK 2 VEDRALKA – funkční biokoridor vedený lesními porosty spojující LBC 1 a LBC 3; převažuje
dub, dále borovice, modřín, akát
LBC 3 STRÁNĚ – funkční biocentrum na západním okraji katastru tvořené lesními porosty; převažuje
dub, místy borovice, habr, smrk, modřín
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LBK 4 NA STRÁNI 1 – funkční biokoridor vedený lesními porosty spojující LBC 3 a LBC 5; převažuje
borovice, dále dub, smrk, modřín, lípa, bříza
LBC 5 NA HRÁDKU – funkční biocentrum na jihozápadním okraji katastru tvořené lesními porosty;
převažuje dub, místy borovice a lípa, dále habr, smrk, modřín
LBK 6 NA STRÁNI 2 – funkční biokoridor vedený lesními porosty spojující LBC 3 a RBC 920 Litošice;
převažuje borovice, dále dub, smrk, modřín
LBK 7 U VEDRALKY – funkční biokoridor vedený lesními porosty spojující LBC 1 a LBC 132707
(býv. LBC 8); převažuje dub, dále borovice, smrk, habr
LBC 132707 V SEKEŘE (býv. LBC 8) – funkční biocentrum na severním okraji katastru tvořené
lesními porosty; součást RBK 1327; převažuje dub, místy borovice, bříza, smrk
LBK 10 – funkční biokoridor vedený lesními porosty a dále podél Krasnického potoka, zkrz sídlo
Krasnice, spojující LBC 9 a LBC 11; opatření – doplnit ozelenění vodoteče
LBC 9 –
funkční biocentrum v lesních porostech v severním cípu řešeného území; není třeba
žádných hospodářských zásahů
LBC 11 – funkční biocentrum na východním okraji sídla Krasnice u chatové oblasti, tvořené lesními
porosty; převažuje dub a borovice, dále olše, modřín; opatření – omezit negativní vliv
rekreantů z chatové oblasti na les a biocentrum
LBK 12 – funkční biokoridor – prameniště vodoteče ve smíšeném lese, vedený lesními porosty a
podél potoka, spojující LBC 11 a RBC 920 Litošice; rozloha 800 m; opatření – doplnit
jednostranné ozelenění vodoteče a založit louky oboustranně podél vodoteče, kolem
prameniště vyhlásit PHO (jedná se o pramen pitné vody)
LBC 132901 NA ČIHADLECH (býv. LBC 15) – funkční biocentrum ve střední části katastru tvořené
lesními porosty; součást RBK 1329; převažuje borovice
LBC 132902 (býv. LBC 17) – funkční biocentrum na jižním okraji části katastru tvořené lesními
porosty; součást RBK 1329; převažuje borovice, dále bříza, dub
LBK 18 – funkční biokoridor vedený lesními porosty spojující LBC 132902 (býv. LBC 17) přes
navržený LBK 19 s LBC 20; smrk, borovice, modřín, dub, bříza
LBK 19 – navržený biokoridor spojující LBK 18 a LBC 20 přes ornou půdu; opatření – trvalé
zatravnění s doplněním rozptýlené zeleně stromového a keřového patra
LBC 20 PODMOK – funkční biocentrum na východní okraji katastru tvořené lesními porosty;
převažuje smrk a dub, místy borovice, bříza, olše
LBK 21 a – funkční biokoridor vedený lesními porosty z LBC 20 přes k.ú. Seník do LBC 22; smrk,
dub, borovice, olše, bříza, smrk
LBK 21 b – funkční biokoridor vedený lesními porosty z LBC 20 na východ do k.ú. Seník; smrk,
borovice, bříza, olše, buk, dub
LBC 22 – funkční biocentrum v lesních porostech na východním břehu Křížového rybníka,
na východní okraji katastru; jasan, olše, dub, borovice, bříza
Územní plán vymezil jednotlivé prvky systému ÚSES. Podrobnější charakteristika prvků
ÚSES viz. přiložené tabulky.
Při budování technických sítí a jiných staveb, které kříží prvky ÚSES, je třeba omezit
zasaženou část na co nejužší pruh, kácet (po předchozím povolení) co nejmenší počet stromů a
zajistit náhradní výsadbu po dokončení stavebních prací. Je třeba také upozornit, že pokud se jedná
o zásahy do významných krajinných prvků, je třeba předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody.
Prostorové parametry ÚSES s případným upřesněním budou zapracovány do Komplexních
pozemkových úprav, které dosud nebyly v řešeném území zahájeny.
Mimo urbanizované území lze v rámci pozemkových úprav za podmínky:
dodržení urbanistické koncepce stanovené územním plánem
dodržení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovených územním
plánem
• respektování ochranných režimů stanovených územním plánem (např. ÚSES)
• respektování veškerých limitů využití území
měnit využití území uvedených kultur (druhů pozemků) bez nutnosti změny územního plánu, po
•
•
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projednání dle platných právních předpisů, následujícím způsobem:
o z orné na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa
o ze zahrady na ornou, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa
o z louky a pastviny na ornou, zahradu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa
o z vodní plochy na ornou, zahradu, louku a pastvinu, pozemek určený k plnění funkcí lesa
o z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou, zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu
o pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě,
zahradě, louce a pastvině, vodní ploše, pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

3.)

Funkční regulace

Vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch:
§
§
§

§
§
§

§

Zařízení je chápáno jako část objektu či provozovna, využitá pro jinou funkci než převažující
funkce stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci administrativní budovy)
Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvoří horní mez podlažnosti rodinných domů
– 2 n.p. s podkrovím
Drobná stavba – stavba nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, např.:
− stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění,
neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
− stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do
5 m výšky;
− zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do
5 m výšky
− bazény do 40 m2 zastavěné plochy
Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a jejich
kontaktu se samosprávou a státní správou
Administrativa – úřady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní budovy a
kanceláře firem, samostatných podnikatelů
Stavba pro výrobu a skladování je stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu,
popř. služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě
staveb pro skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva,
skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu
prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské
služby, další rozlišení funkčních regulativů je pro potřeby územního plánu vymezeno takto:
− Výroba smíšená – výroba, která není přípustná v jiných funkčních plochách především z
důvodů vyšší dopravní zátěže (četnost jízd a tonáž vozidel), i z důvodů překračování
limitů přípustného zatížení území hlukem, prachem, imisemi, které však nepřesahují
hranice areálů. Jde např. o výrobu potravinářskou, textilní, elektrotechnickou,
polygrafickou, výrobu stavební a stavebních hmot, dřevozpracující, servisy, opravny,
strojírenství na bázi výroby spotřebních předmětů, v plochách stávajících zemědělských
areálů i výroba zemědělská.
− Výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch, bez velkých
nároků na přepravu (četnost i tonáž vozidel), bez negativních dopadů na životní
prostředí, které nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů. Jde o
výrobu řemeslnou, služby mající charakter výroby, servisní služby ap.
Stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch zemědělské půdy – stavby sloužící
ukládání sena, slámy, polní hnojiště, přístřešky pro hospodářská zvířata na pastvinách,
napáječky
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§
§

§
§
§
§
§
§

§

Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející zboží denní
potřeby, specializovaný sortiment přímo spotřebiteli
Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící občanům k zajišťování jejich denních potřeb – např.
řemesla, sezónní a opravárenské služby, služby pečovatelské, zdravotní, půjčovny,
poradenství, atd.
Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajišťován pohyb zboží mezi výrobcem a
dodavatelem, resp. mezi dodavateli, bez přímého styku se spotřebitelem
Odstavné plochy – plochy pro odstavování vozidel na časově neomezenou dobu
Parkingy, parkovací plochy – plochy pro parkování vozidel; obvykle časově omezeno např. po
dobu zaměstnání, nákupu, naložení vozidla, ... (krátkodobé a dlouhodobé)
Pobytová rekreace – stavby, zařízení a plochy umožňující vícedenní rekreační pobyt s
možností přenocování, stravování, atd., s možností rekreačního vyžití
Drobné hospodářské zvířectvo – drůbež, králíci, holubi ap. a drobná zvířata – psi, kočky,
exotické ptactvo
Krátkodobé shromažďování odpadu – sběr komunálního odpadu do popelnic a kontejnerů,
inertního odpadu do velkoobjemových kontejnerů, recyklovatelného odpadu do speciálních
nádob, se zajištěním pravidelným odvozem na místo dalšího zpracování či odstraňování
(likvidace)
Negativní dopady na životní prostředí – hluk, prašnost, emise, vibrace ap. z provozované
činnosti, zatěžující území buď jednotlivě nebo v souhrnu nad limitní přípustnou mez
hygienických předpisů – normovou hodnotu (konkrétní technický požadavek obsažený
v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za
splnění jím stanovených požadavků)

Limity využití území včetně stanovených záplavových území, ostatní omezující vlivy
Výraznou regulací využití území, neodvislou od funkce, jsou limity využití území, které
omezují případně zamezují využití ploch v lokalitách dotčených např. těmito limity:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

silniční ochranné pásmo
ochranné pásmo letiště Pardubice
ochranná pásma radiolokačních zařízení letišť
ochranné pásmo vedení a zařízení elektrizační soustavy
ochranné a bezpečnostní pásmo plynárenských zařízení
ochranné pásmo elektronických komunikací
ochranné pásmo vodovodu
ochranné pásmo vodního zdroje (II. stupeň)
manipulační (ochranné) pásmo vodních ploch a toků
ÚSES – regionální a lokální
pásmo (50m) od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa
poddolované území Sovolusky a důlní díla (šachta Š10, šachta Š13, Litošice – šachta a
Litošice – propad)
CHLÚ Litošice - zrušené
území s archeologickými nálezy
nemovitá kulturní památka
objekty lokální historické a architektonické hodnoty
apod.

Územní plán Litošice - ODŮVODNĚNÍ

35

Plochy s rozdílným způsobem využití
Celé řešené území je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití podle převládající
funkce ve vymezené ploše (lokalitě). Členění funkčních ploch vychází ze zásad, které jsou stanoveny
ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, a z rozdělení dle metodiky MINIS
(MINImální Standard pro zpracování územních plánů v Pardubickém kraji). Vzhledem k určitým
typickým a svébytným podmínkám v jednotlivých částech řešeného území, které by měly být i do
budoucna chráněny, byly některé funkční typy ještě rozděleny do několika podtypů.
§

PLOCHY BYDLENÍ jsou především díky charakteru zástavby zařazeny do podtypu: bydlení
v rodinných domech – venkovské. Venkovský charakter zástavby a způsob užívání těchto
ploch významně převažuje v obou sídlech, hlavně v plochách původní zástavby. Objekty mají
převážně charakter venkovských rodinných domů a doplňkové stavby mají charakter
hospodářských stavení (stodoly, sýpky apod.).

§

PLOCHY REKREACE jsou rozděleny dle způsobu využívání a charakteru staveb:
− plochy staveb pro rodinnou rekreaci zahrnují chatové osady (objekty individuální pobytové
rekreace a k nim přiléhající plochy zeleně - zahrady) okolo sídla Krasnice a Krasnického
rybníka
−
rekreace hromadná - vymezuje plochy rekreačního areálu (objekty hromadného ubytování
– objekty větších objemů - a navazující pobytové louky a sportovní plochy) jižně od
Krasnické rybníka

§

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ jsou vymezovány dle charakteru staveb, zařízení a
způsobu využití:
− jako stavby a zařízení základního občanského vybavení jsou v Litošicích samostatně
vymezeny: obecní úřad, prodejna smíšeného zboží, pohostinství, hasičská zbrojnice;
ostatní stavby a zařízení občanského vybavení jsou součástí především ploch pro bydlení
−
jako samostatná funkční plocha jsou vymezena tělovýchovná a sportovní zařízení.

§

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
§ uliční prostory byly vyčleněny z důvodu zdůraznění urbanistické struktury, která je pro
strukturu sídla typická. Budoucí rozvoj by měl tuto strukturu respektovat a citlivě na ni
navázat.

§

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY– jsou rozděleny do dvou podtypů:
§ Dopravní infrastruktura silniční – komunikace – plochy a zařízení především státní silniční
sítě, významných místních komunikací
§ Dopravní infrastruktura silniční místní – komunikace účelové - místní, účelové komunikace,
cesty převážně mimo zastavěné území

§

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – Plochy smíšené obytné - venkovské zahrnují ty části
zastavěného území, kde se prolíná celá řada funkcí, které ve vymezených plochách dnes
vedle sebe fungují nebo mohou fungovat. Jedná o hospodářský dvůr ve střední části sídla
Litošice a navrženou plochu přestavby v místě bývalého zemědělského areálu.

§

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – jsou především díky charakteru výroby zařazeny do
podtypu: výroba specifická. Podmínky využití ploch specifické výroby omezují aktivity v území
pouze na dřevozpracující výrobu (skladování, zpracování a prodej dřeva + doplňkové
způsoby využití související s využitím hlavním).

§

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – Do ploch smíšených výrobních je zařazen bývalý areál
zemědělské výroby na jižním okraji Litošic.

§

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ byly rozděleny do 3 podtypů:
• Zeleň na veřejných prostranstvích – plochy veřejné zeleně v zastavěném území (parkově
upravené, případně přírodního charakteru), s mobiliářem a zpevněnými plochami
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•

•

veřejných prostranství. Jedná se hlavně o plochy veřejné zeleně v centru sídla Litošice
podél komunikace III. třídy.
Zeleň soukromá a vyhrazená - plochy užitkových a okrasných zahrad, plochy sadů,
trvalých travních porostů apod. Tyto plochy byly vymezeny především v okrajových
částech sídel, aby byl ochráněn přirozený přechod mezi urbanizovaným územím a volnou
krajinou.
Zeleň ochranná a izolační – plochy zeleně mezi funkčně odlišnými plochami (např.
bydlení – výroba), plochy u dopravních linií apod.

§

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ jsou rozděleny do podtypů – plochy zemědělsky obhospodařované
půdy a plochy smíšené krajinné zeleně. Toto rozdělení zemědělských ploch bylo provedeno
z důvodů ochrany a posílení krajinného rázu a kvůli zvýšení retenční schopnosti území. Aby
nezastupitelná funkce ploch travních porostů a pastvin včetně solitérní zeleně byla
zachována, stabilizována a podpořena, jsou tyto plochy vyčleněny do samostatného
funkčního podtypu – plochy smíšené krajinné zeleně.

§

PLOCHY PŘÍRODNÍ – plochy přírodní krajinné zeleně zahrnují především skladebné části
ÚSES na nelesních pozemcích a další - z hlediska krajinářského rázu významné - plochy
nelesní zeleně.

§

Ostatní funkční plochy jsou vymezovány v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obec.
požadavcích na využívání území:
•

Plochy technické infrastruktury (§ 10) :
o
Plochy technické infrastruktury

•

Plochy vodní a vodohospodářské (§ 13) :
o
Vodní plochy a toky

•

Plochy lesní (§ 15) :
o
Plochy lesa

Návrh územního plánu sleduje především možnost stabilizace event. posílení hlavní funkce
sídla – bydlení. Vytváří pro tuto funkci podmínky především vymezením stávajících ploch bydlení,
vymezením zastavitelných ploch a stanovením vhodných podmínek pro využití ploch.
Jako vhodnou formu bydlení stanovuje územní plán nízkopodlažní zástavbu venkovského
charakteru. Plochy sídlení zeleně jsou respektovány a stabilizovány.
Územní plán se rovněž snaží ochránit krajinný ráz především v těch částech území, které
váží na systém ekologické stability, na plochy lesa nebo ekologicky, krajinářsky a jinak významné
lokality. Územní plán nenavrhuje žádné aktivity, které by mohly negativně ovlivnit okolní krajinu.
Doplňuje a vymezuje plochy zeleně tak, aby byly lemovány účelové komunikace v krajině liniovou
zelení a tím byl chráněn a posilován krajinný ráz.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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h)

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zadáním požadováno.

Životní prostředí:
Územní plán vymezil plochy s rozdílným způsobem využití s ohledem na jejich polohu v řešeném
území, podle převládající funkce, s ohledem na využití kontaktního území, s respektováním
limitů využití území např. ochranných pásem a jejich ochranných režimů.
Vymezil skladebné části ÚSES, stanovil jeho ochranný režim a plochy, které jsou dotčeny jeho
ochranným režimem vymezil jako nezastavitelné.
Podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, aby
činnosti v nich provozované resp. způsob jejich využití nebyl v konfliktu s plochami sousedními,
aby např. v plochách bydlení nebyly realizovány stavby a prováděny činnosti, které by snižovaly
pohodu bydlení a negativně ovlivňovaly životní a obytné prostředí v těchto plochách.
Do přírodně hodnotných lokalit nejsou navrhovány žádné aktivity, které by mohly tyto části
řešeného území negativně ovlivnit.
Hospodářský rozvoj:
Obec Litošice nemá ambice být soběstačná s nabídkou pracovních příležitostí, hlavní funkcí
sídla v řešeném území je a do budoucna bude bydlení. Poloha obce na komunikační síti a
relativní blízkost větších sídel dává možnosti díky dobrému dopravnímu napojení využívat
větších sídel v kontaktním území, kam obyvatelé vyjíždějí za prací. Územní plán stabilizuje na
jižním okraji výrobní plochu (bývalý zemědělský areál), ale pro širší škálu možností budoucího
využití ji vymezuje jako plochu smíšené výroby.
Téměř všechny plochy bydlení jsou v řešeném území vymezeny jako plochy bydlení v rodinných
domech – venkovské, kde za předpokladu, že činnosti zde provozované nebudou negativně
ovlivňovat sousední obytné plochy, je možno provozovat i drobné živnostenské provozy, výrobní
služby apod.
Sociální podmínky:
Územní plán nevymezuje nikterak přemrštěně naddimenzované plochy pro bydlení, které by do
obce přivedli velké množství nových obyvatel. Ti by mohli pro obec znamenat nový problém –
nové sociální aspekty v soužití obyvatel nových a starousedlíků. Postupným nenásilným
rozvojem obce v oblasti bydlení bude docházet k postupnému sžívání obyvatel.
Územní plán nevymezuje nové plochy pro občanské vybavení. Zařízení občanského vybavení
fungují a do budoucna mohou vznikat další např. v plochách bydlení.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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i)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa

Celková výměra pozemků:

1 012 ha

Orná půda
Zahrady
Trvalé travní porosty
Zemědělská půda celkem

171 ha
7 ha
30 ha
209 ha

Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

749
9
5
40

ha
ha
ha
ha

Obec je tvořena jedním katastrálním územím – Litošice.
Klimatické poměry zařazují řešené území do klimatické oblasti B – mírně teplá, do
klimatického okrsku B3 – mírně teplý, mírně vlhký s mírnou zimou, pahorkatinný.
Průměrná roční teplota je 8,4oC, roční úhrn srážek je 627 mm, z toho za vegetační období
v dlouhodobém průměru 369 mm. Klimatická oblast B se vyznačuje mírně teplým létem (teplotní
maxima v červenci) a mírnou zimou (teplotní minima v lednu). Jaro a podzim se teplotně vcelku
vyrovnávají. Maximum srážek připadá na měsíc červenec, minimum je v období zimních měsíců.
Délka vegetačního období je v průměru 168 dní.
Řešené území spadá podle klasifikace půd dle TKSP do půdní skupiny kambizemě. Půdní
druh je v řešeném území zastoupen v mnoha kategoriích – od hlinité, písčitohlinité – hlinité,
hlinitopísčité – písčité, písčitohlinité – hlinitopísčité po hlinitou – jílovitohlinitou, přičemž velikost
půdních okrsků uvedených druhů je velmi malá.
Vzhledem k vysokému podílu lesních ploch není intenzita zemědělské výroby v řešeném
území příliš vysoká, zemědělská půda se nachází pouze v okolí obou sídel. Část půd je s vloženými
investicemi – bylo zde provedeno odvodnění.

Zemědělský půdní fond:
V řešeném území se vyskytují půdy s kvalitou těchto půdních jednotek:
HPJ 02 - černozemě degradované na spraši; středně těžké, s příznivým vodním režimem
HPJ 10 - hnědozemě (typické, černozemní), včetně slabě oglejených forem na spraši; středně těžké
a těžší spodinou, s příznivým vodním režimem
HPJ 11 - hnědozemě typické, černozemní, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách;
středně těžké a těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí
HPJ 15 - illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy illimerizované,
včetně slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí; středně těžké až
těžké s příznivým vodním režimem
HPJ 19 - rendziny až rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách;
středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě
převlhčené
HPJ 20 - rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách karpatského
flyše; těžké až velmi těžké, málo vodopropustné
HPJ 22 - hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech většinou lehčí nebo středně
těžké s vodním režimem poněkud příznivějším než předchozí
HPJ 23 - hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejné na píscích, uložené na slínech a jílech,
lehké v ornici a velmi těžké ve spodině, vodní režim je kolísavý - od výsušného až po
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převlhčení podle výše srážek
HPJ 25 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých
slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými poměry
HPJ 31 - hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících permokarbonských horninách;
bez štěrku až středně štěrkovité; vláhové poměry nepříznivé, velmi závislé na vodních
srážkách
HPJ 37 - mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až
kamenité, s hloubkou 0,3 m silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých
oblastí)
HPJ 44 - oglejené půdy na sprašových hlínách; středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému
zamokření
HPJ 52 - oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limnického terciéru; lehčí střední
těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkovité, náchylné k dočasnému zamokření
HPJ 60 - lužní půdy na nivních uloženinách a spraši, středně těžké, vláhové poměry příznivé až
sklon k převlhčení
HPJ 70 - glejové půdy při terasových částech širokých niv; středně těžké až velmi těžké,
zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky
HPJ 71 - glejové půdy při terasových částech úzkých niv; středně těžké až velmi těžké, zamokřené,
po odvodnění vhodné pro louky
Zastavitelné plochy jsou navrženy uvnitř a při hranici zastavěného území tak, aby navržená
zástavba vyhovovala z hlediska urbanistického, krajinářského a byla výhodná i z hlediska
technického a ekonomického. Navrhovány jsou rozvojové plochy pro rodinné bydlení, sport,
specifickou výrobu a zeleň.
Prověřeny byly zastavitelné plochy i z hlediska přírodních a krajinářských hodnot. Proto
veškeré rozvojové záměry navazují na zastavěné území obce, plochu sídla zkompaktňují a
nezůstávají zbytkové plochy, které by byly nevhodné pro zemědělské obhospodařování.
V řešeném území jsou zastoupeny zemědělské půdy IV. a V. třídy ochrany. Půdy v I. a II.
třídě ochrany se v řešeném území nenacházejí.
Obec je ve svém rozvoji limitována především přírodními a krajinářskými hodnotami a liniemi
dopravní a technické infrastruktury. Dále jsou v řešeném území respektovány režimy ÚSES
(regionální a lokální). Vzhledem k množství a významu limitů jsou vymezené zastavitelné plochy
v Litošicích výsledkem kompromisu při hledání nejvhodnějšího řešení.
Kromě záborů ZPF pro zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou v následujících tabulkách
vyhodnoceny i předpokládané změny užívání pro systém zeleně - plochy doplňující systém
ekologické stability a navržené plochy pro zalesnění. Vyhodnocení je provedeno z hlediska druhu
pozemku, kvality půdy, třídy ochrany, rozlohy a polohy „v“ nebo „mimo“ zastavěné území.
Odůvodnění odnětí půdy v rozvojových lokalitách
Zastavitelné plochy:
Z.1 – lokalita bydlení v jižní části sídla Litošice, východně od komunikace III. třídy. Plocha leží
v zastavěném území obce.
Zemědělský půdní fond (ttp, zahrada) IV. a V. třídy ochrany. Plocha nenarušuje organizaci
zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území ani síť
zemědělských účelových komunikací. Bez investic do půdy. Lokalita je vymezena v ploše
původní zástavby, v současnosti zdemolováno.
Z.2 – lokalita bydlení na západním okraji sídla Litošice, jižně od komunikace III. třídy. Plocha
navazuje na stávající obytnou zástavbu a spolu s rozvojovou lokalitou Z.3 vytváří
oboustranné obestavění komunikace.
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Zemědělský půdní fond (orná) IV. třídy ochrany. Plocha nenarušuje organizaci zemědělského
půdního fondu, nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území ani síť zemědělských
účelových komunikací.
Z.3 – lokalita bydlení v západní části sídla Litošice, severně od komunikace III. třídy. Plocha
navazuje na rozvojovou lokalitu pro sport i na zastavěné území obce.
Zemědělský půdní fond (ttp) IV. třídy ochrany. Plocha nenarušuje organizaci zemědělského
půdního fondu, nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území ani síť zemědělských
účelových komunikací. Bez investic do půdy.
Z.4 – lokalita bydlení na západním okraji sídla Litošice, vymezená mezi dvěma již zastavěnými
pozemky, zkompaktňující okraj sídla a severní část v místě pův. zemědělské stavby navíc leží
na lesním pozemku.
Lokalita se nachází pouze na druhu pozemku – ostatní plocha a zast. plocha, nedochází
k záboru ZPF. Zábor PUPFL je vyhodnocen v příslušné kapitole textové části odůvodnění.
Z.5 – lokalita zeleně na veřejných prostranstvích a veřejného prostranství – uliční prostory na
západním okraji sídla Litošice.
Plocha navazuje na zastavěné území obce a zkompaktňuje okraj sídla.
Lokalita se nachází na druhu pozemku – lesní pozemek a ostatní plocha. Stávající zeleň
(porost) na části zastavitelné plochy zůstane fakticky zachována, jen v územním plánu je
vymezena jako součást urbanizovaného území - zeleň na veřejném prostranství, zastavěná
plocha a ostatní plocha, nedochází k záboru ZPF.
Z.6 – lokalita bydlení na severozápadním okraji sídla Litošice. Plocha, vymezená mezi zastavěným
územím obce a bývalým areálem pro skladování dřeva, zkompaktňuje okraj sídla. Podmínkou
zástavby v této lokalitě bylo přemístění výrobních aktivit (sklad dřeva), tato podmínka je
v současnosti splněna.
Lokalita se nachází pouze na druhu pozemku – ostatní plocha, nedochází k záboru ZPF.
Z.7 – lokalita bydlení na severním okraji sídla Litošice, východně od komunikace III. třídy. Plocha
navazuje na zastavěné území obce.
Zemědělský půdní fond (ttp) IV. třídy ochrany. Plocha nenarušuje organizaci zemědělského
půdního fondu, nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území ani síť zemědělských
účelových komunikací. Bez investic do půdy.
Z.8 – lokalita bydlení na severním okraji sídla Litošice. Plocha navazuje na zastavěné území obce.
Lokalita se nachází pouze na druhu pozemku – ostatní plocha, nedochází k záboru ZPF.
Z.9 – lokalita pro sportovní zařízení na severovýchodním okraji sídla Litošice, v místě stávajícího
sportovního hřiště na břehu vodní plochy. Plocha přiléhá k zastavěnému území obce.
Zemědělský půdní fond (ttp) IV. třídy ochrany. Plocha nenarušuje organizaci zemědělského
půdního fondu, nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území ani síť zemědělských
účelových komunikací. Bez investic do půdy.
Z.10 – lokalita pro sportovní zařízení v západní části sídla Litošice severně od komunikace III. třídy.
Plocha navazuje na zastavěné území a navrženou lokalitu pro bydlení.
Lokalita se nachází pouze na druhu pozemku – ostatní plocha, nedochází k záboru ZPF.
Z.11 – lokalita pro specifickou výrobu na východním okraji sídla Litošice. Plocha navazuje na
zastavěné území obce. Podmínkou tohoto funkčního využití lokality je zajištění ochrany
chráněného venkovního prostoru před hlukem.
Zemědělský půdní fond (ttp) IV. třídy ochrany. Plocha nenarušuje organizaci zemědělského
půdního fondu, nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území ani síť zemědělských
účelových komunikací. Bez investic do půdy.
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Z.12 – lokalita v západní části Litošic, vymezena je pro funkce zeleně na veřejných prostranstvích,
veřejná prostranství – uliční prostory a dopravní infrastruktura místní – komunikace účelové.
Územní plán vymezuje plochy pro zeleň v místech, které již dnes takto využívané víceméně
jsou. ÚP dává právní rámec pro budoucí možnost zkvalitnění těchto prostorů. Pro možnosti
dopravní obsluhy stávajících ale i rozvojových ploch jsou vymezeny plochy veřejných
prostranství (v místech obklopených zástavbou) v odpovídajících prostorových parametrech,
na okraji zástavby jsou tyto plochy vymezeny pak jako plochy dopravní infrastruktury.
Zemědělský půdní fond (ttp) IV. třídy ochrany. Plocha nenarušuje organizaci zemědělského
půdního fondu, nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území ani síť zemědělských
účelových komunikací. Bez investic do půdy.
Z.13 – lokalita bydlení na severozápadním okraji sídla Litošice. Plocha navazuje na zastavěné území
obce.
Lokalita se nachází pouze na druhu pozemku – ostatní plocha, nedochází k záboru ZPF.

Plochy přestavby:
P.1 – lokalita smíšené výroby na jižním okraji sídla Litošice. Lokalita se nachází v zastavěném
území obce na ploše nevyužívaného zemědělského areálu.
Zemědělský půdní fond (zahrada) IV. a V. třídy ochrany. Plocha nenarušuje organizaci
zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a odtokové poměry v území ani síť
zemědělských účelových komunikací. Bez investic do půdy.
Nezastavitelné plochy:
N.2 – plocha smíšené krajinné zeleně vymezená pro založení skladebných částí systému
ekologické stability (LBK 19), jejichž trasování vychází z generelu lokálního SES.
- nově vymezované skladebné části lokálního ÚSES jsou trasovány přes zemědělské plochy zemědělský půdní fond (orná) v V. třídě ochrany.
N.3 – plocha pro zalesnění (plochy lesa) vymezená v návaznosti na stávající plochy lesa
jihozápadně od sídla Litošice
- zemědělský půdní fond (orná) IV. a V. třídy ochrany; plocha nenarušuje organizaci
zemědělského půdního fondu ani síť zemědělských účelových komunikací
N.4 – plocha pro zalesnění (plochy lesa) vymezená v místě lokálního biokoridoru jižně od sídla
Krasnice; plocha navazuje na stávající plochy lesa
- zemědělský půdní fond (orná) IV. třídy ochrany; plocha nenarušuje organizaci
zemědělského půdního fondu ani síť zemědělských účelových komunikací

Pozemky určené k plnění funkce lesa
Návrh územního plánu respektuje plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (s výjimkou
rozvojové lokality Z.4 a Z.5 určené pro bydlení a veřejnou zeleň na západním okraji sídla Litošice,
nově pak zastavitelné plochy Z.14 na severozápadním okraji sídla Krasnice určené pro individuální
rekreaci.). Do vzdálenosti 50m od okraje PUPFL zasahují plochy pro bydlení Z.2, Z.3, Z.4, Z.7 a Z.13
(při umísťování případných objektů budou respektovány podmínky orgánu ochrany PUPFL). Územní
plán nenavrhuje žádné aktivity, které by znamenaly zásadní zásah do PUPFL, kromě drobné plochy
pro bydlení v Z.4 (ve větší části lokality Z.5 v ploše navržené veřejné zeleně bude zachována
stávající vzrostlá zeleň).
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Územní plán navrhuje 2 konkrétní plochy pro zalesnění – ozn. N.3 a N.4. Zalesnění je
uvedeno jako podmíněně přípustné i na zemědělských plochách s podmínkou souhlasu orgánu
ochrany ZPF a ochrany přírody.
Podmínky pro zastavitelné plochy ležící ve vzdálenosti menší než 50m od hranice PUPFL
Lokality bydlení na okraji sídla Litošice – Z.2, Z.3, Z.4, Z.7 a Z13.
Vzhledem k tomu, že díky převládajícím západním větrům hrozí směrem k plochám
(BV) v budoucnu pád stromů, je omezena vzdálenost domů cca na 25 m od uvedených
lesních pozemků z důvodu bezpečnosti osob a majetku. Dle ustanovení § 22 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), je vlastník
nemovitosti, tak jako investor staveb povinen na svůj náklad provést nezbytně nutná opatření,
kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami
způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí,
přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Rozsah a způsob zabezpečení stanovuje orgán státní správy lesů (dále jen OSSL). Při
nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi stavbou a lesním pozemkem tak logicky dochází ke
střetům mezi vlastníkem lesa a vlastníka nemovitosti. Z tohoto důvodu je vhodné zachovat
stanovený odstup od hranice lesa tak, aby k těmto střetům nedocházelo.
Ochranné pásmo lesa – vzdálenost 50m od hranice PUPFL je
dotčeno
vymezením
zastavitelných ploch Z.2, Z.3, Z.4, Z.7. a Z.13. Do budoucna i Z.14, kde by měl být realizován zábor
PUPFL a mělo by dojít ke změně druhu pozemku. Vyjmuté plochy pak budou ležet ve vzdálenosti
menší než 50m od hranice lesa, který k ploše Z.14 přiléhá. Pro využití lokalit je podmínkou
respektování požadavků a podmínek orgánu ochrany PUPFL. Při využití lokalit bude respektována
min. vzdálenost od hranice lesa – 10m pro oplocení, 15m resp. 25m pro objekty. Ty části
zastavitelných ploch, které budou ležet v redukovaném „ochranném pásmu“ budou využity jako
soukromá zeleň náležející k dané nemovitosti. Do těchto ploch nebudou umisťovány stavby.
Odůvodnění záboru PUPFL
Z.4 a 5 – lokalita bydlení a plochy zeleně na veřejných prostranstvích na západním okraji sídla
Litošice.
Pokud bude tento záměr na výstavbu realizován, bude nutný trvalý zábor drobné plochy
PUPFL mezi stávající zástavbou (mimo souvislé lesní porosty). V severní části lokality Z.4 na
ploše vymezené pro bydlení se nachází stávající nevyužívaný zchátralý zemědělský objekt
bez čp. (ve vlastnictví soukromé osoby), který bude asanován a na jeho místě je uvažováno
s výstavbou RD. Část plochy je již v současné době bez porostu. Pozemek č. 174/6 – lesní
pozemek, je ve vlastnictví stejné soukromé osoby jako objekt na stavebním pozemku č. 85.
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Podmínkou pro realizaci výstavby objektu rodinného domu je odnětí pozemku z pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Dle § 13 odst. 1 lesního zákona musí být veškeré pozemky
určené k plnění funkcí lesa účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití
k jiným účelům je zakázáno, přičemž o výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout OSSL. Tuto
výjimku je tak možno udělit výše uvedeným trvalým odnětím, a to dle § 15 až 18 zákona o
lesích. Odnětí se provádí za doložení náležitostí dle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech
žádosti o odnětí nebo omezení a o podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa. Jedním z podkladů pro odnětí je územní rozhodnutí (pokud se vydává), k jehož
vydání je třeba závazného stanoviska OSSL dle § 14 odst. 2 lesního zákona.
50m ochranné pásmo lesa tvoří pro lokalitu bydlení pozemek p. č. 174/10. Vzhledem
k umístění stavby na pozemku p. č. st. 85 nacházející se ve středu lesního pozemku
v současné době vyjma výše uvedeného odnětí pozemku p. č. 174/6 není prakticky prostor
pro stanovení ochranného pásma.
Ve východní části plochy Z.5 vymezené jako zeleň na veřejných prostranstvích
zůstane zachována stávající vzrostlá zeleň a plocha zůstane i nadále ve vztahu k nové
zástavbě NEZASTAVITELNÁ. Vzhledem ke způsobu užívání plochy se pak jeví jako
nevhodné, aby plocha zůstávala lesním pozemkem, přestože porost bude zachován. U
lesních pozemků platí ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona, přičemž užívání lesů je
omezeno a definováno v § 19 lesního zákona, tudíž les, navíc zařazený do kategorie
hospodářský, by se měl využívat zejména k plnění funkcí lesa. V tomto případě zejména
k plnění funkce dřevoprodukční. Jiné využití je opět možno jen po vydání rozhodnutí o odnětí
či omezení. Potažmo by bylo možno změnit kategorii lesa, a to z kategorie lesa
hospodářského na les zvláštního určení u příslušného Krajského úřadu Pardubického kraje.
Vzhledem ke způsobu užívání bude tedy pravděpodobně nutné vynětí z PUPFL a bude
změněn druh pozemku např. na ostatní plochu.
Z.12b – zastavitelná plocha vymezená po společném projednání na základě požadavku obce pro
vybudování komunikace s obratištěm. Komunikace bude realizována na ostatní ploše ve
vlastnictví Obce Litošice. Obratiště však zasáhne do sousedního lesního pozemku, který je
rovněž ve vlastnictví Obce Litošice. Ta část obratiště, která zasáhne do lesního pozemku
bude realizována jako účelový sjezd do lesa s asfaltovou penetrací. Územní plán vymezuje
tento záměr podle poskytnuté dokumentace , která dokumentuje připravovaný záměr.
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Z.14 - nová zastavitelná plocha Z.14 je vymezena na severozápadním okraji sídla Krasnice pro
funkci rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Tato plocha byla doplněna v době 2.
úpravy územního plánu po společném jednání – po uplatnění dalších požadavků objednatele
– obce. Vzhledem k tomu, že od zpracování návrhu územního plánu uplynula poměrně
dlouhá doba (skoro 2 roky), zpracovatel prověřoval aktuálnost vymezení hranice zastavěného
území vzhledem k aktuálním údajům v katastru nemovitostí v konfrontaci i s leteckými
snímky. Při tom bylo zjištěno, že pás pozemků na severozápadním okraji sídla Krasnice,
přestože jsou pozemky vedeny jako lesní, jsou součástí zaplocených parcel užívaných
v souvislosti se stávajícími objekty individuální rekreace, na některých z nich jsou realizovány
doplňkové stavby a lesní porost na nich reálně neexistuje. Proto, aby byla napravena tato
nesrovnalost, je územním plánem tento pás pozemků vymezen jako zastavitelná plocha
rekreace a je vyčíslen zábor PUPFL.
Zalesnění
K zalesnění jsou navrženy lokality N3 a N4 (viz předchozí odstavec „Nezastavitelné plochy“).
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF - zastavitelné plochy a plochy přestavby
ozn.
lokality

ozn.
záboru

navrhované
funkční
využití

číslo
pozemku
dle
KN

druh
pozemku

výměra
pozemku
(m 2)

BPEJ

třída
ochrany
zeměděl.
půdy

Z.1

Z.1-s

BV - bydlení v rodinných
domech - venkovské

Z.3

Z.3-s

Z.5

Z.5-vz

Z.6

Z.6-s

Z.7

Z.7-s

BV - bydlení v rodinných
domech - venkovské

Z.8

Z.8-s

9123
10724
1024
1073
480
112
460
127
84
889
1105
480
600
600
596
4122
212
8312
4217

Z.9

Z.9-s
Z.10-s

263/6
263/1
170/2

ttp
ost. plocha
ost. plocha

4122
4217
10724

5.66.01

Z.10
Z.11

Z.11-s

33

ttp

8258

Z.12a

Z.12a-vz

259

ttp

3860

5.21.10
5.66.01
5.21.10

Z.12b

Z.12b-vzk

BV - bydlení v rodinných
domech - venkovské
OS - tělovýchovná
a sportovní zařízení
OS - tělovýchovná
a sportovní zařízení
VX - výroba
specifická
Pvu - veřejné prostranství
ZV - zeleň na veřejných
prostranstvích
Pvu - veřejné prostranství
ZV - zeleň na veřejných
prostranstvích
DSu-dopr. Infrastr.místní
BV - bydlení v rodinných
domech - venkovské

ttp
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
lesní pozem.
zast. plocha
ost. plocha
lesní pozem.
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ttp
ttp
ttp
ost. plocha

IV.
IV.
IV.

Z.4-s

171/1
170/2
174/12
174/13
174/8
174/5
174/6
st. 85
174/7
174/4
172/1
174/8
255/7
255/8
255/9
263/6
263/7
263/3
263/1

5.23.10
5.21.10
5.21.10

Z.4

BV - bydlení v rodinných
domech - venkovské
BV - bydlení v rodinných
domech - venkovské
BV - bydlení v rodinných
domech - venkovské

425
80
1246
238
180
156088

IV.
IV.
V.

Z.2-s

ost. plocha
zahrada
zast. plocha
ttp
zahrada
orná

5.23.10
5.21.10
5.23.12

Z.2

55
56/1
st. 31/1
57/1
58/1
120

170/2
171/1
578/3
583
257/24
257/20
257/1
257/25
56/2
st. 31/2
58/3
st. 86
840/2
st. 143
st. 88
840/1
st. 89

ost. plocha
ttp
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
zahrada
zast. plocha
zahrada
zast. plocha
ost. plocha
zast. plocha
zast. plocha
ost. plocha
zast. plocha

10724
9123
271
2714
13680
198
1944
312
108
191
47
634
1960
347
634
6411
60

5.21.10

Z.13

P.1

Z.13-s

P.1-s

ZV - zeleň
na veřejných prostranstvích
veřejné
prostranství
Pvu
BV - bydlení v rodinných
domech - venkovské

VS - plochy smíšené výrobní

5.21.10
5.66.01

rozsah
záboru
ZPF (ha)
dle třídy
ochrany
0,0498

celk. zábor
ZPF
(ha)

rozsah
záboru ZPF
mimo zast.
území (ha)

investice
do půdy

0,050

0,000

ne

0,643

0,643

0,643

0,8046

0,805

0,805

meliorace
(okrajově)
ne

0,000

0,000

0,000

ne

0,000

0,000

0,000

ne

0,000

0,000

0,000

ne

0,533

0,533

0,533

ne

0,000

0,000

0,000

ne

0,035

0,035

0,035

ne

0,000

0,000

0,000

ne

IV.
V.
IV.

0,826

0,826

0,826

ne

0,386

0,386

0,386

ne

IV.

0,1028

0,103

0,103

ne

0,000

0,000

0,000

ne

0,016

0,016

0,000

ne

IV.
V.

V.

5.21.10
5.23.12

k.ú. Litošice

IV.
V.

Rekapitulace (zastavitelné plochy a plochy přestavby):
Celkový zábor ZPF (ha)……………………………………………………………………………………………………………….
3,396
Z toho zábor ZPF na půdách IV. - V. třídy ochrany (ha)…………………………………………………………………
3,396
Celkový zábor ZPF mimo zastavěné území (ha)…………………………………………………………………………………………………………………
3,330

z toho zábor ZPF pro bydlení (ha)……………………………………………………………………………………………………………….2,030
Z toho zábor ZPF pro bydlení na půdách IV. - V. třídy ochrany (ha)…………………………………………………………………
2,030
Celkový zábor ZPF pro bydlení mimo zastavěné území (ha)…………………………………………………………………………………………………………………
1,980
z toho zábor ZPF pro obč. vybavení (ha)……………………………………………………………………………………………………………….
0,035
Z toho zábor ZPF pro obč. vybavení na půdách IV. - V. třídy ochrany (ha)…………………………………………………………………
0,035
Celkový zábor ZPF pro obč. vybavení mimo zastavěné území (ha)…………………………………………………………………………………………………………………
0,035
z toho zábor ZPF pro výrobu (ha)……………………………………………………………………………………………………………….0,842
Z toho zábor ZPF pro výrobu na půdách IV. - V. třídy ochrany (ha)…………………………………………………………………
0,842
Celkový zábor ZPF pro výrobu mimo zastavěné území (ha)…………………………………………………………………………………………………………………
0,826
z toho zábor ZPF pro veř. prostranství, zeleň a komunikace (ha)……………………………………………………………………………………………………………….
0,489
Z toho zábor ZPF pro veř. prostarnství, zeleň a komunikace na půdách IV. - V. třídy ochrany (ha)…………………………………………………………………
0,489
Celkový zábor ZPF pro veř. prostranství, zeleň a komunikace mimo zastavěné území (ha)…………………………………………………………………………………………………………………
0,489

k.ú. Litošice

Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkce lesa
ozn.
lokality

ozn.
záboru

navrhované
funkční
využití

Z.4

L.4-s
L.4-k

BV - bydlení v rodinných
domech - venkovské
DSk - dopr. infrastr. místní

L.5-z
L.14-s

ZV - zeleň na veř. prostr.
RI - stavby pro rodin. rekreaci

Z.5
Z.14

číslo
pozemku
dle
KN
174/6

druh
pozemku

výměra
2
(m )

lesní pozem.

460

rozsah
záboru
PUPFL
(ha)
0,046

176

lesní pozem.

4575

0,007

trvalý

174/4
649/17
649/16
649/15
649/14
649/13
649/12
649/11
649/10
649/9
649/8
649/1

lesní pozem.
lesní pozem.
lesní pozem.
lesní pozem.
lesní pozem.
lesní pozem.
lesní pozem.
lesní pozem.
lesní pozem.
lesní pozem.
lesní pozem.
lesní pozem.

889
130
152
144
145
163
201
200
195
198
145
37

0,089
0,171

trvalý
trvalý

zábor

trvalý

0,313

Celkový zábor PUPFL (ha)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF - ostatní rozvojové plochy (zeleň + zalesnění)
ozn.
lokality

ozn.
záboru

navrhované
funkční
využití

číslo
pozemku
dle
KN

druh
pozemku

výměra
(m 2)

BPEJ

třída
ochrany
zeměděl.
půdy

N.2

N.2-z1

NZs - smíšená krajinná zeleň

80/1

orná

332104

5.21.12

N.2-z2

NZs - smíšená krajinná zeleň

464/1

orná

12355

N.3

N.3-l

NL - plochy lesa

120

orná

156088

N.4

N.4-l

NL - plochy lesa

246

orná

280044

k.ú. Litošice

celk. zábor
ZPF
(ha)

rozsah
záboru ZPF
mimo zast.
území (ha)

investice
do půdy

V.

rozsah
záboru
ZPF (ha)
dle třídy
ochrany
0,513

0,513

0,513

ne

5.21.12

V.

0,111

0,111

0,111

ne

5.21.10
5.21.12
5.23.10

IV.
V.
IV.

0,856

0,856

0,856

0,179

0,179

0,179

meliorace
(okrajově)
meliorace

Rekapitulace (ostatní rozvojové plochy - zeleň + zalesnění):
Celkový zábor ZPF (ha)………………………………………………………………………………………………………………………… 1,659
Z toho zábor ZPF na půdách III. a IV. třídy ochrany (ha)………………………………………………………………..
1,659
Celkový zábor ZPF mimo zastavěné území (ha)…………………………………………………………………………………………………………………
1,659

j)

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny připomínky a námitky.

Zpracoval: Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, vodoprávní a dopravy, oddělení územního plánu

k)

Vyhodnocení připomínek
V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny připomínky a námitky

Zpracoval: Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, vodoprávní a dopravy, oddělení územního plánu

l)

Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části

I. Územní plán
II.A – textová část odůvodnění územního plánu (počet stran: 47A4+1A3 tabulková část)
II.B – grafická část:
II.B1
II.B2
II.B3

Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
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P O U Č E N Í:
Proti územnímu plánu Litošice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

……………………………………
místostarosta obce
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starosta obce
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