
označení popis

P1 RV veřejná prostranství • Plocha určená pro výstavbu 
dětského hřiště

0,03

0,03   součet:

navržený způsob využití
další podmínky pro využití území

výměra 
(ha)

označení 
plochy

označení popis upřesnění

R1 DZ dopravní infrastruktura - železniční

Koridor územní rezervy pro 
výhledovou výstavbu vysokorychlostní 
tratě a současně koridor územní 
rezervy pro modernizaci železniční 
tratě č.230 

157,69

R2 DZ dopravní infrastruktura - železniční Koridor územní rezervy pro 
modernizaci železniční tratě č.230 

2,82

R3 W plochy vodní a vodohospodářské Územní rezerva pro výhledovou 
výstavbu vodní nádrže Štěpánov

99,32

259,83

výměra 
(ha)

označení 
plochy

výhledový způsob využití

   součet:

označení popis

Z1 TI technická infrastruktura

• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,22

Z2 BI bydlení - v rodinných domech

• Zástavba na této ploše je 
podmíněna zpracováním územní 
studie.
• Pro tuto plochu je stanovena 
etapizace (viz.A5-výkres etapizace).
• Nadzemní stavby určené pro trvalý 
pobyt osob nesmí být umisťovány ve 
vzdálenosti menší než 25 m od 
katastrální hranice lesa. 
• Respektovat ochranné pásmo          
vedení VN. 
• Zachovávat koridor pro provedení 
přeložky venkovního vedení VN.
• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území. 

5,24

Z3 DS dopravní infrastruktura - silniční   - 0,04
Z4 DS dopravní infrastruktura - silniční   - 0,09
Z5 OH občanské vybavení - hřbitovy   - 0,13
Z6 DS dopravní infrastruktura - silniční   - 0,22
Z7 DS dopravní infrastruktura - silniční   - 0,35

Z8 VS plochy smíšené výrobní

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• Zachovávat koridor pro provedení 
přeložky venkovního vedení VN.

1,15

Z9 VD výroba a skladování                        
- drobná výroba a výrobní služby

• Nadlimitní hladiny hluku nesmí 
zasahovat chráněné venkovní 
protosry či chráněné venkovní 
prostory staveb.

1,06

Z10 VD výroba a skladování                        
- drobná výroba a výrobní služby

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• Zachovávat koridor pro provedení 
přeložky venkovního vedení VN.
• Respektovat bezpečnostní pásmo 
VVTL plynovodu.
• Nadlimitní hladiny hluku nesmí 
zasahovat chráněné venkovní 
protosry či chráněné venkovní 
prostory staveb.

0,51

Z11 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské

  - 0,58

Z12 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• Zachovávat koridor pro provedení 
přeložky venkovního vedení VN.
• Respektovat bezpečnostní pásmo 
VVTL plynovodu.
• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

1,09

10,68

označení 
plochy

navržený způsob využití
další podmínky pro využití území

výměra 
(ha)

   součet:

označení popis

K1 PS plochy přírodní - smíšené 2,15

K2 PS plochy přírodní - smíšené 3,57

K3 PS plochy přírodní - smíšené 1,31

K4 PS plochy přírodní - smíšené 0,32

K5 KL plochy krajinné lesní                      
- lesy hospodářské

0,18

K6 KL plochy krajinné lesní                      
- lesy hospodářské

1,09

8,62

• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

navržený způsob využití
další podmínky pro využití území výměra 

(ha)

   součet:

označení 
plochy

• Změny v území musí být v souladu 
s podmínkami pro využití ploch 
územních rezerv.


