OBEC PROVODOVICE
Č. j.: ORM/26326/19-19

V Provodovicích dne 7. 10. 2019

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zastupitelstvo obce Provodovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon), dle § 54 odst. 2 stavebního zákona za použití § 55a a 55b
stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a dle
ustanovení § 84 odst. 2 zákona o obcích (obecní zřízení), vydává formou opatření
obecné povahy (dále jen „OOP“)

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROVODOVICE
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Ruší se text na titulním listě:
VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 15.10.2008
Ruší se záznam o účinnosti
V obsahu územního plánu Provodovice se ruší text:
I.
Opatření obecné povahy, kterým se vydává
ORM/25600/2008 ze dne 15.10.2008

územní

plán

Provodovice

č.j.

V obsahu územního plánu Provodovice v části A., bodě b. se v úvodu doplňuje slovo:
Základní
V obsahu územního plánu Provodovice v části A. se mění název bodu c.
Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
V obsahu územního plánu Provodovice v části A. se doplňuje název bodu d. o následující text:
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro její
využití
V obsahu územního plánu Provodovice v části A. se mění název bodu e.
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně
V obsahu územního plánu Provodovice v části A., se mění název bodu f.:
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití)
V obsahu územního plánu Provodovice v části A., se mění název bodu h.:
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §8 katastrálního zákona
V obsahu územního plánu Provodovice v části A., se text bodu i. nahrazuje novým textem:
i.
stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
V obsahu územního plánu Provodovice v části A., se doplňují následující body:
j.
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití včetně podmínek pro jeho prověření
k.
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci
l.
Vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty a pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti
m.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu
podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu
nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro
jeho vydání
n.
stanovení pořadí změn v území (etapizace)
o.
vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

V obsahu územního plánu Provodovice se ruší část CI.
V bodě II. Přílohy se v části B. upravuje:
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
V bodě II. Přílohy se část CII. ruší.
Na následující straně se ruší celý text týkající opatření obecné povahy.
V nadpisu části A. TEXTOV8 48ST ruší slovo:
(VÝROK)
V kapitole a. se mění první věta následovně:
Zastavěné území je vymezeno k 1.9.2018
V kapitole b. se v názvu vkládá jako první slovo:
Základní
V kapitole b. se doplňuje označení odstavců a pododstavců.
V kapitole b. se mění první dva řádky pododstavce v odstavci Hodnoty obce, jejich ochrana a
rozvoj území takto:
b.3.1. Architektonicky cenné stavby
na území obce se nacházejí tyto architektonicky cenné stavby
Mění se název kapitoly c. takto:
Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
V kapitole c. se doplňuje označení odstavců.
V kapitole c. se za odstavec Návrh urbanistické koncepce doplňují dva nové odstavce:
c.2. Urbanistická kompozice
Bude zachována stávající urbanistická struktura obce a místa rozhledů na obec i okolní krajinu a
okolní obce, především z vyvýšených poloh (např. ze silnice jižně od obce s výhledem na dominantní
krajinnou polohu Všechovického kostela).
c.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
Kód plochy
Plochy s rozdílným způsobem využití
SV
RI
OV
OS
VS
PV
DS
DX
W
NZ
NL
NSz
NSp

Plochy smíšené obytné
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura
Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport
Plochy smíšené výrobní
Plochy veřejných prostranství
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury – se specifickým využitím
Plochy vodní a vodohospodářské
Plochy zemědělské
Plochy lesní
Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské
Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní

V kapitole c. se za větu Ostatní plochy v katastru obce jsou plochami zemědělskými a krajinnými.
doplňuje označení a název nového odstavce:
c.5. Zastavitelné plochy
a následující text začíná slovy:
Zastavitelné plochy jsou…

V kapitole c. se v novém odstavci c.5. nahrazuje označení lokalit takto:
Z1 místo B1
Z2 místo B2
B3 - lokalita na západním okraji obce při cestě do Komárna se ruší
Z3 místo B4
a následně se vkládá nový text:
Z4 – na východním okraji zastavěného území
Z5 – na jižním okraji zastavěného území
Navrhuje se nová zastavitelná plocha dopravní infrastruktury pro zřízení parkoviště Z6 severně od
stávajícího sportoviště a současně se ruší rozvojová plocha dopravní infrastruktury pro parkoviště D1.
V kapitole c. se za větu Pro omezený rozsah zastavitelných ploch nebude požadováno prověření
změn územní studií.
doplňuje označení a název nového odstavce:
c.6. Plochy přestavby
V kapitole c. se za větu Plochy pro přestavbu nejsou vymezeny.
doplňuje označení a název nového odstavce:
c.7. Systém sídelní zeleně
Mění se název kapitoly d. takto:
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro její využití
V kapitole d. se doplňuje označení pododstavců.
V kapitole d., v pododstavci d.2.1. vodovod se mění druhá věta takto:
Zastavitelné plochy Z1 – Z5 určené pro výstavbu rodinných domů budou zásobeny ze stávajících i
z nových rozvodů veřejného vodovodu PVC DN 80 napojených na stávající vodovodní síť.
V kapitole d., v pododstavci d.2.3. plynovod se mění označení lokalit takto:
Z1 – Z5 místo B1 – B4
Mění se název kapitoly e. takto:
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně
V kapitole e. se doplňuje označení odstavců a pododstavců.
V kapitole e. se na začátku vkládají dva nové odstavce:
e.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
Vymezují se následující plochy s rozdílným způsobem využití:
Kód plochy
Plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území
W
Plochy vodní a vodohospodářské
NZ
Plochy zemědělské
NL
Plochy lesní
NSz
Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské
NSp
Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní
e.2. vymezení ploch změn v krajině
Vymezují se následující plochy změn v krajině:
Ozn. Plochy
Kód navrhovaného využití
K1
NSp
K2
NSp
K3
NSp
K4
NSp

Účel
Lokální
Lokální
Lokální
Lokální

biokoridor
biokoridor
biokoridor
biokoridor

LK9
LK9
LK9
LK9

K5
K6
K7
K8
K9

W
NSp
NSp
NSp
NSp

Plocha vodohospodářská
Lokální biocentrum LC1
Lokální biocentrum LC1
Lokální biokoridor LK2
Lokální biocentrum LC1

V kapitole e. se mění označení biocenter a biokoridorů takto:
LC1 místo BC1
LC2 místo BC2
LC3 místo BC3
LK1 místo BK1
LK2 místo BK2
LK3 místo BK3
LK7 místo BK7
LK9 místo BK9
V kapitole e. se ruší celý text s názvem:
Interakční prvky
V kapitole e. se mění celý text odstavce protierozní opatření takto:
Protierozní opatření jsou připuštěna v rozsahu celého řešeného území.
Mění se název kapitoly f. takto:
f.
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona),, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry
pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
Ruší se následující text v kapitole f.:
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Takto jsou vymezeny všechny obytné plochy v území.
Hlavní využití
 bydlení v rodinných domech s možností spojení s občanskou vybaveností, rekreací nebo službami
 související dopravní včetně parkování a technická infrastruktura
 drobná veřejná prostranství
 dětská hřiště
Přípustné využití
 obslužná sféra výrobního i nevýrobního charakteru s omezenou výrobní činností (obchody,
stravování, řemesl. dílny, nevýrobní, výrobní služby apod.)
 chovatelství a pěstitelství především pro osobní spotřebu
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují stanovené limity
pro bydlení
 všechny stavby mimo hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití (výroba, skladování,
velkoobchod, supermarkety), dopravní terminály
Podmíněně přípustné využití
 výrobní služby nesnižující kvalitu bydlení
Podmínky prostorového uspořádání
 procento zastavění – viz grafická část
 výška zástavby – dtto
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
V řešeném území jsou vymezeny následující základní funkční plochy stávající občanské vybavenosti.

OV - veřejná vybavenost
OK - komerční vybavenost
OH - hřbitov
Hlavní využití
 veřejná vybavenost obce
 komerční občanská vybavenost sloužící obyvatelům obce, případně okolí
 zeleň
 parkování vozidel uživatelů
Přípustné využití
 služby nevýrobního i výrobního charakteru s neobtěžujícím provozem
 plochy sportu
 pohotovostní bydlení, byty provozovatelů
 bydlení související s hlavní funkcí
Nepřípustné využití
 objekty pro výrobu, zemědělské účely
 větší počet bytových objektů
 funkce zhoršující kvalitu životního prostředí
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT, TĚLOVÝCHOVA
Navrhované i stávající plochy pro sport a rekreaci obyvatel obce.
Hlavní využití
 plochy pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel, kde převažuje podíl volných ploch nad
zastavěnými
 veřejná zeleň
 parkování vozidel uživatelů
Přípustné využití
 technické provozní a hygienické zařízení
 účelové sportovní stavby, převážně drobnějšího měřítka
 obslužná sféra nevýrobního charakteru - obchody, stravování
Nepřípustné využití
 velkoplošná krytá sportoviště
 zařízení individuelní rekreace
 výrobní a jiné zatěžující funkce
PLOCHY VÝROBY
Hlavní využití
 plochy zemědělské výroby (kapacitní chov dobytka, sklady, zpracování zeměd. produktů a pod.)
 zeleň
 parkování
 technické zázemí
Přípustné využití
 administrativní budovy, správní budovy, stravování
 čerpací stanice PHM
 prodejní plochy, podnikatelské aktivity, menší výroba
Nepřípustné využití
 bydlení, rekreace
 nesouvisející občanská vybavenost
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
Hlavní využití
 plochy určené pro drobné podnikání, lehkou výrobu a služby výrobní i nevýrobní
 komerční plochy
Přípustné využití
 administrativa
 ochranná zeleň
Nepřípustné využití
 rekreace

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Všechny návesní i uliční prostory a ostatní upravované plochy pro přístup veřejnosti.
Přípustné využití
 plochy udržované zeleně
 plochy komunikací vozidlových i pro pěší
 technická infrastruktura - liniové stavby a zařízení TI
 drobné pozemní objekty funkčně a esteticky doplňující volný prostor včetně mobiliáře
Podmíněně přípustné využití
 objekty pro ochranu před vandalismem především dočasného charakteru
Nepřípustné využití
 všechny stavby mimo stavby vyhovující přípustnému a podmíněně přípustnému využití
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Plochy související se silniční dopravou – silnice III.třídy.
Přípustné využití
 silnice, místní komunikace, chodníky
 vymezená parkoviště
 nezbytná dopravní zařízení
Nepřípustné využití
 všechny stavby mimo liniové stavby a vyhovující přípustnému využití
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Vodní plochy a vodní toky v území. Řešeným územím protéká potok Juhyně.
Přípustné využití
 stavby pro údržbu, příp. revitalizaci vodních toků
 stavby protipovodňové ochrany – suché poldry apod.
 provozní stavby
Nepřípustné využití
 všechny stavby mimo liniové stavby a vyhovující přípustnému využití
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Pozemky tvořící zemědělský půdní fond včetně staveb a komunikací spojených s jejich využíváním
Přípustné využití
 změny jednotlivých kultur ZPF především směrem k posílení ekologické stability
 opatření k ochraně ZPF proti působení erozí
 budování kostry ÚSES
Podmíněně přípustné využití
 vodní plochy
 drobná myslivecká zařízení
 prvky drobné architektury
 oplocení pozemků pro pastvu dobytka
 v opodstatněných případech zalesnění
Nepřípustné využití
 všechny stavby mimo liniové stavby a vyhovující přípustnému a podmíněně přípustnému využití
Podmínky prostorového uspořádání
- stavby nesmí narušit krajinný ráz území
PLOCHY LESNÍ
Hospodářské lesy tvoří minimální výměru v katastru obce.
Přípustné využití
 výsadba, pěstování a těžba dřevin
 účelové komunikace, pěší stezky a cyklostezky
 účelové stavby a zařízení spojené s údržbou lesa, ochranou proti škůdcům a sledování jeho stavu
 drobné myslivecké stavby
 prvky drobné architektury
Nepřípustné využití
 všechny stavby mimo liniové stavby a vyhovující přípustnému využití
Podmínky prostorového uspořádání
- stavby nesmí narušit krajinný ráz území

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Pozemky vodních toků a melioračních svodnic
Přípustné využití
- doprovodná zeleň vodních toků
- prvky drobné architektury
- stavby a zařízení k údržbě vodních
Nepřípustné využití
 všechny stavby mimo liniové stavby a vyhovující přípustnému využití.
Nově se vkládá text kapitoly f.:
SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy smíšené obytné - venkovské zahrnují pozemky rodinných domů (včetně domů a usedlostí
s hospodářským zázemím).
Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití

pozemky rodinných domů
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci
pozemky staveb technického, rekreačního a hospodářského zázemí
související veřejná prostranství
zahrady užitkové i okrasné
dětská hřiště
související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu
území (včetně parkování, individuální garáže, odstavné plochy)
oplocení
zeleň sídelní
malé vodní plochy
mobiliář, sochy, pomníky, odpočinkové plochy
pozemky staveb a zařízení občanského vybavení místního významu:
- pro maloobchod, stravování, ubytování
- pro administrativu, služby
- zdravotnické a sociální péče místního významu
- kulturní stavby místního významu
- církevní stavby
Podmínka využití: lze provozovat a umístit pouze bez škodlivých projevů
(exhalace, hluk, vibrace, zápach, znečištění ovzduší, vod), které svým
provozováním a technickým zařízením nenarušují a nesnižují kvalitu prostředí a
pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše, které svým charakterem provozu výrazněji
nezvyšují dopravní zátěž v území. Tyto stavby jsou doplňkové vzhledem
k prioritnímu bydlení
pozemky staveb a zařízení pro výrobu, jejichž negativní účinky nezhoršují
kvalitu okolního prostředí nad přípustnou míru
Podmínka využití: lze provozovat a umístit pouze bez škodlivých projevů
(exhalace, hluk, vibrace, zápach, znečištění ovzduší, vod), které svým
provozováním a technickým zařízením nenarušují a nesnižují kvalitu prostředí a
pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše, které svým charakterem provozu výrazněji
nezvyšují dopravní zátěž v území. Tyto stavby jsou doplňkové vzhledem
k prioritnímu bydlení
stavby pro hospodaření, chov domácích zvířat pro vlastní potřebu, stavby pro
skladování produkce a potřeb malozemědělské výroby do 40m 2
Podmínka využití: bez škodlivých projevů nad obvyklou míru vůči okolnímu
bydlení (hluk, zápach, znečištění ovzduší apod.), nesmí svým provozem a
užíváním staveb snižovat pod obvyklou míru kvalitu prostředí hlavního
využití
pozemky bytových domů

Podmínka využití: svým charakterem a výrazem nevybočující z měřítka
zástavby RD
Nepřípustné
využití

Prostorové
uspořádání

RI

stavby a zařízení mimo výše uvedené přípustné a podmíněně přípustné nebo
nesouvisející s hlavním využitím
stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují a snižují
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, které výrazněji zvyšují
dopravní zátěž v území
max. výška zástavby – 2 NP + podkroví
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stávající zástavbě
max. koeficient zastavění zastavitelných ploch – 25%

PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy pozemků rodinné rekreace sloužící uspokojování rekreačních potřeb občanů
Přípustné využití
Podmíněně
přípustné využití
Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

pozemky staveb rodinné rekreace
doplňují funkce rekreace (např. dětská hřiště)
součástí plochy mohou být další stavby slučující se s rekreační funkcí
Podmínka využití: stavby a zařízení bez škodlivých projevů (exhalace, hluk,
vibrace, zápach, znečištění ovzduší, vod), které svým provozováním a
technickým zařízením nenarušují a nesnižují kvalitu prostředí
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavní funkcí plochy
max. výška zástavby nepřesáhne 1 podlaží + podkroví

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského
vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o ro dinu, zdravotní služby, kulturu,
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro
obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeň ství a pozemky veřejných prostranství. Jsou vymezovány v přímé návaznosti na plochy dopravní
infrastruktury a jsou z nich obsluhovány.
OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální
služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a ochranu
základního standardu a kvality života obyvatel.
Přípustné využití

pozemky staveb a zařízení veřejné správy, samosprávy, pošt
pozemky staveb a zařízení vzdělávání a výchovy včetně souvisejících staveb
pozemky staveb a zařízení sociální péče, zdravotnictví
pozemky staveb a zařízení kulturně společenských
pozemky staveb a zařízení církevních
pozemky zařízení společenských organizací
pozemky staveb pro ochranu obyvatelstva a ochranu základního standardu
a kvality života obyvatel
pozemky staveb souvisejících s hlavním využitím a jejím provozem a technické
a hospodářské zázemí
veřejná prostranství
související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu
území (včetně parkování, garážování ve stavbách hlavního využití, odstavné

Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití

Prostorové
uspořádání
OS

plochy)
veřejná dopravní a technická infrastruktura
oplocení
zahrady užitkové i okrasné
zeleň sídelní, malé vodní plochy
cyklostezky
mobiliář, sochy, pomníky, odpočinkové plochy
související komerční občanské vybavení, nevýrobní služby, nerušící výrobní
služby, hřiště
Podmínka využití: doplňkové využití k hlavnímu využití, nesmí svým
provozem a užíváním staveb snižovat kvalitu pr ostředí hlavního využití,
svým charakterem provozu výrazněji nezvyšují dopravní zátěž v území
byty
Podmínka využití: umístění v rámci staveb hlavního využití
stavby mimo výše uvedené přípustné a podmíněně přípustné nebo nesouvisející
s hlavním využitím plochy
stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují a snižují
kvalitu prostředí ve vymezené ploše, které výrazněji (nad míru obvyklou) zvyšují
dopravní zátěž v území
max. výška zástavby – 2 nadzemní podlaží + podkroví
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stávající zástavbě
nadstavba jednopodlažních objektů max. o 1 podlaží

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy pro tělovýchovu a sport.
Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

pozemky staveb pro vybavení výletiště s kulturně-společenskou funkcí včetně
příslušného zázemí
pozemky staveb souvisejících s hlavním využitím a jejím provozem (např. šatny,
klubovny,
sociální zařízení, sklad nářadí) a technické a hospodářské zázemí
veřejná prostranství
související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu
území (včetně parkování, garážování ve stavbách hlavního využití, odstavné
plochy)
veřejná dopravní a technická infrastruktura
oplocení
zeleň sídelní
malé vodní plochy
cyklostezky
mobiliář, sochy, pomníky, odpočinkové plochy
požární nádrž
další občanské vybavení jako doprovodné stravovací zařízení, doprovodné
služby, administrativa
Podmínka využití: doplňkové využití
přechodné ubytování,
Podmínka využití: doplňkové využití
služební a pohotovostní byty,
Podmínka využití: umístění v rámci staveb hlavního využití
stavby mimo výše uvedené přípustné a podmíněně přípustné nebo
nesouvisející s hlavním využitím plochy
stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují a snižují
kvalitu prostředí ve vymezené ploše
max. výška zástavby – 2 nadzemní podlaží

VS

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, pozemky
zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury, kdy není účelné je samostatně
zařazovat do ploch pro výrobu, skladování, dopravní a technickou infrastrukturu. Plochy s výrobní
činností, kdy negativní vliv nepřekračuje hranice areálu.
Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití
Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

PV

pozemky staveb pro výrobu, výrobní služby, opravárenské a servisní provozy,
související služby
pozemky staveb pro skladování a úpravu zemědělských plodin, pro skladování
zemědělské techniky
pozemky staveb zemědělské výroby
skladové prostory
pozemky staveb souvisejících s hlavním využitím a jejich provozem a technické a
hospodářské zázemí
parkování, odstavná stání i pro potřebná specielní vozidla
veřejná prostranství
hromadné garáže
čerpací stanice pohonných hmot
související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu
území (včetně parkování, garážování, odstavné plochy)
oplocení
pozemky zahrad
zeleň sídelní
malé vodní plochy
mobiliář, sochy, pomníky, odpočinkové plochy
komerční občanské vybavení (administrativa, stravování, prodejny)
Podmínka využití: doplňkové využití v souvislosti s hlavním využitím
služební a pohotovostní ubytování
Podmínka využití: umístění v rámci staveb hlavního využití
stavby mimo výše uvedené přípustné a podmíněně přípustné nebo
nesouvisející s hlavním využitím plochy
max. výška zástavby – 2 nadzemní podlaží, max. výška římsy 9m od přilehlého
terénu

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů
veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a
občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Plochy s výraznou
prostorotvornou a komunikační funkcí, slouží obecnému užívání.
Přípustné využití

uliční, návesní prostory, náměstí
místní komunikace, chodníky, obslužné komunikace a vjezdy, parkoviště
cyklostezky
související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu
území (zastávky a čekárny hromadné dopravy, odpočinkové plochy, orientační
systém)
sídelní zeleň veřejně přístupná (parky, uliční zeleň, předzahrádky, doprovodná
zeleň)
stavby související s hlavním využitím a jejím provozem a technické zázemí
sochy, památníky, mobiliář, plochy pro kontejnery
veřejná dopravní a technická infrastruktura liniová i bodová (např. šachty)

vodní plochy a toky
Podmíněně
přípustné využití

stavby občanského vybavení, dětská hřiště, maloplošná otevřená sportovní
zařízení
Podmínka využití: stavby svým měřítkem slučitelné s charakterem
veřejných prostranstvím (kiosky, altánky, pískoviště, relaxační plochy)
plochy statické dopravy, parkoviště
Podmínka využití: jako doplňkové funkce

Nepřípustné
využití

stavby mimo výše uvedené přípustné
nesouvisející s hlavním využitím plochy

Prostorové
uspořádání

stavby budou respektovat měřítko prostoru

DS

a podmíněně přípustné

nebo

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy silniční dopravy zahrnují silniční pozemky silnice III. třídy včetně pozemků, na kterých jsou
umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a
izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například
odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, odstavné a parkovací plochy, areály údržby
pozemních komunikací.
Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití

DX

pozemky staveb dopravních zařízení, dopravního vybavení včetně
protihlukových opatření
parkoviště, odstavná stání
chodníky, cyklostezky
účelové komunikace
stavby související s hlavním využitím a jejím provozem (např. zastávky,
odpočinkové plochy) a technické a provozní zařízení
související technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu území
ÚSES včetně interakčních prvků
křížení vodních toků
pozemky zeleně
Podmínka využití: umístění mimo vlastní silniční tělesa
liniová technická infrastruktura
Podmínka využití: nesmí omezit hlavní využití
křížení s ÚSES
Podmínka využití: trasování ÚSES co možná nejkolměji při křížení s
plochou dopravní infrastruktury
stavby mimo výše uvedené přípustné a podmíněně přípustné nebo
nesouvisející s hlavním využitím plochy

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SPECIFICKÉ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy silniční dopravy zahrnují pozemky účelových komunikací
Přípustné využití

účelové komunikace – polní cesty
cyklostezky
stavby související s hlavním využitím a jejím provozem
související technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu území
ÚSES včetně interakčních prvků
křížení vodních toků

Podmíněně
přípustné využití

pozemky zeleně
Podmínka využití: umístění mimo vlastní silniční tělesa

liniová technická infrastruktura

Podmínka využití: nesmí omezit hlavní využití

křížení s ÚSES

Podmínka využití: trasování ÚSES co možná nejkolměji při křížení s
plochou dopravní infrastruktury

Nepřípustné
využití

W

stavby mimo výše uvedené přípustné
nesouvisející s hlavním využitím plochy

a podmíněně přípustné

nebo

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy jsou vymezeny za účelem nakládání s vodami, ochrany před jejich škodlivými účinky a
suchem, regulace vodního režimu. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních
ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.
Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití
Nepřípustné
využití
včetně vyloučení
umísťování
staveb, zařízení a
jiných
opatření
pro účely uvedené
v §18 odst. 5
stavebního
zákona

NZ

stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch a pro zajištění
protipovodňové ochrany
související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu
území
veřejná dopravní a technická infrastruktura
stavby související s hlavním využitím a jejich provozem (např. provozní stavby)
a technické a provozní zařízení
pozemky ZPF (orná půda, zahrady, TTP)
pozemky zeleně
doprovodný mobiliář, odpočinkové plochy, turistické přístřešky, sochy, pomníky
ÚSES včetně interakčních prvků
rekreační využití ploch
Podmínka využití: doplňková funkce, nesmí být v rozporu
s vodohospodářským využitím
stavby mimo výše uvedené přípustné a podmíněně přípustné nebo
nesouvisející s hlavním využitím plochy
v plochách ÚSES stavby a způsob využití v rozporu s podmínkami pro využití
ploch ÚSES
stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy zemědělské zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu – orné půdy, určené pro intenzivní
obhospodařování a pozemky zemědělského půdního fondu – trvalých travních porostů (TTP).
Přípustné využití

stavby nezbytné pro obhospodařování pozemků, technické a provozní zařízení
a jiná opatření pro zemědělství
související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu
území (např. účelové komunikace, polní cesty)
veřejná dopravní a technická infrastruktura
sady, pěstitelské plochy i s dřevinami, zahradnické plochy mimo skleníků

Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
včetně
vyloučení
umísťování
staveb, zařízení a
jiných
opatření
pro účely uvedené
v §18 odst. 5
stavebního
zákona
Prostorové
uspořádání

NL

cyklistické stezky a odpočinkové plochy, běžecké tratě
zeleň (rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy, stromořadí, rozptýlené dřeviny
rostoucí mimo les) a vodní toky
opatření proti erozi, prostory pro retenci
doprovodná architektura jako odpočinkové plochy, turistické přístřešky,
pomníky, sochy
ÚSES včetně interakčních prvků
zalesnění pozemků
Podmínka využití: zalesnění svažitých pozemků, pozemků nízkých bonit a
ohrožených vodní erozí a sesuvy, zanáletovaných pozemků
změny druhu pozemků na zahrady a trvalé travní porosty, oplocení zahrad
Podmínka využití: v okrajových částech honů, nesmí mít negativní vliv na
obhospodařování okolních pozemků, oplocení zahrad nesmí zásadně změnit
průchodnost krajiny
pastevectví (oplocení, silážní žlaby, přístřešky pro dobytek)
Podmínka využití: na TTP, nesmí být omezena protierozní a
protipovodňová funkce, oplocení nesmí výrazně omezit obhospodařovatelnost
pozemků a zásadně změnit průchodnost krajiny
vodní plochy
Podmínka využití: v lokalitách s vhodnými hydrologickými poměry, nesmí
mít zásadní negativní vliv na obhospodařování okolních pozemků
stavby mimo výše uvedené přípustné a podmíněně přípustné nebo
nesouvisející s hlavním využitím plochy
v plochách ÚSES stavby a způsob využití v rozporu s podmínkami pro využití
ploch ÚSES
stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely
rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická
a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně
oplocení
stavby a způsob využití v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o
stanovení záplavového území
stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu

PLOCHY LESNÍ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení
lesního hospodářství.
Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití
Nepřípustné
využití
včetně
vyloučení
umísťování
staveb, zařízení a

stavby nezbytné pro lesní hospodářství (např. myslivecká účelová zařízení
a další), technické a provozní zařízení
lesní cesty, vodní plochy, vodní toky, políčka pro zvěř
pěší cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě
související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu
území (např. účelové komunikace, polní cesty, parkování)
veřejná dopravní a technická infrastruktura
pomníky, sochy, odpočinkové plochy, vyhlídky, naučné stezky
ÚSES včetně interakčních prvků
rekreační využití
Podmínka využití: nepoškozující PUPFL
stavby mimo výše uvedené přípustné a podmíněně přípustné nebo
nesouvisející s hlavním využitím plochy
v plochách ÚSES stavby a způsob využití v rozporu s podmínkami pro využití
ploch ÚSES
stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů

jiných
opatření
pro účely uvedené
v §18 odst. 5
stavebního
zákona
Prostorové
uspořádání

NSz

technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely
rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická
a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně
oplocení
stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské zahrnují především pozemky zemědělského
půdního fondu, především pozemky zemědělsky intenzivně obhospodařované, dále záhumenky a
zahrady uvnitř i mimo zastavěné území. Součástí mohou být pozemky vodních ploch a koryt
vodních toků, dále i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů.
Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití včetně
vyloučení
umísťování
staveb, zařízení a
jiných opatření
pro účely uvedené
v §18 odst. 5
stavebního
zákona
Prostorové
uspořádání

NSp

pozemky zemědělského půdního fondu a zahrad
rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy, vodní plochy (do 2000m 2) a toky
protierozní a protipovodňová opatření
stavby nezbytné pro obhospodařování pozemků
související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu
území (např. účelové komunikace, polní cesty)
cyklistické stezky a odpočinkové plochy, běžecké tratě
ÚSES včetně interakčních prvků
rekreační využití, rekreační louky, odpočinkové plochy
Podmínka využití: pokud nedochází ke zhoršení obhospodařování okolních
ploch a pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území
pastevecké využití, oplocení pozemků pro pastvu dobytka
Podmínka využití: pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území, oplocení
nesmí výrazně omezit obhospodařovatelnost pozemků a zásadně změnit
průchodnost krajiny
zalesnění pozemků
Podmínka využití: zalesnění svažitých pozemků, pozemků nízkých bonit a
ohrožených vodní erozí a sesuvy, zanáletovaných pozemků
stavby mimo výše uvedené přípustné a podmíněně přípustné nebo
nesouvisející s hlavním využitím plochy
v plochách ÚSES stavby a způsob využití v rozporu s podmínkami pro využití
ploch ÚSES
stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely
rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická
a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně
oplocení
stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní zahrnují především pozemky přirozených a
přírodě blízkých ekosystémů, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, bez
rozlišení převažujícího způsobu využití, dále i pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky
zemědělského půdního fondu. Jako NSp jsou vymezeny i prvky ÚSES.

Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití
Nepřípustné
využití
včetně
vyloučení
umísťování
staveb, zařízení a
jiných
opatření
pro účely uvedené
v §18 odst. 5
stavebního
zákona
Prostorové
uspořádání

plochy zeleně (dřevinné porosty, solitéry, travní porosty, květnaté louky, skály,
mokřady, meze, remízky, terasy)
pozemky zemědělského půdního fondu a neoplocených zahrad
vodní plochy (do 2000m2) a toky
stavby nezbytné pro obhospodařování pozemků
protierozní a protipovodňová opatření
související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu
území (např. účelové komunikace)
veřejná dopravní a technická infrastruktura
doprovodná architektura (odpočinkové plochy, turistické přístřešky, vyhlídky,
rozhledny, sakrální stavby, pomníky, sochy)
zalesňování (do 2000m2) a zatravňování pozemků
ÚSES včetně interakčních prvků
rekreační louky, cyklistické stezky, běžecké tratě, naučné stezky
Podmínka využití: pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území
plochy rekreace
Podmínka využití: pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území
stavby mimo výše uvedené přípustné a podmíněně přípustné nebo
nesouvisející s hlavním využitím plochy
v plochách ÚSES stavby a způsob využití v rozporu s podmínkami pro využití
ploch ÚSES
stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely
rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická
a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně
oplocení
stavby a způsob využití v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o
stanovení záplavového území
stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu

V kapitole f. se za podmínky využití ploch doplňuje:
Vymezení použitých pojmů
Koeficient zastavění - podíl plochy pozemku nebo jeho části navržené k zastavění všemi
stavbami stavebního záměru mimo zpevněné plochy a celkové plochy pozemku
Malé vodní plochy
vodní plochy do velikosti 300 m 2
Služební byt
slouží k trvalému ubytování souvisejícímu s hlavním využitím ploch
Pohotovostní byt
slouží k dočasnému ubytování souvisejícímu s hlavním využitím ploch
Altán
přízemní zahradní přístřešek pro odpočinek o max. zastavěné ploše 20m 2
Odpočinkové plochy
plochy umožňující oddech na turistických pěších nebo cyklistických trasách
Služby
hospodářské činnosti uspokojující určitou potřebu
V kapitole g. se doplňuje označení odstavců.
V kapitole g. se ruší vymezení veřejně prospěšných staveb.
V kapitole g. se mění vymezení veřejně prospěšných opatření na:
- plochy změn v krajině

Mění se název kapitoly h. takto:
h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo
Mění se celá kapitola i. takto:
i.
stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Nejsou stanovena
Za kapitolu i. se vkládají nové kapitoly s následujícím označením, názvem a obsahem:
j.
vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití
včetně podmínek pro jeho prověření
Nejsou vymezeny
k.
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o
parcelaci
Nejsou vymezeny.
l.
Vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty a pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Nejsou vymezeny
m.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení,
zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu
stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
Nejsou vymezeny
n.
stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Nejsou stanoveny
o.
vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
Nejsou vymezeny
V grafické části se mění název výkresu č. 3 na následující:
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Poučení
Proti Změně č. 1 Územního plánu Provodovice vydané formou opatření obecné
povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

.......................................
Cyril Zdráhala
Starosta

...................................
Dagmar Ludková
místostarostka

