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A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území je vymezeno dle platné legislativy a zachycuje stav k 30. 1. 2021. 

Zastavěné území je v grafické části vyznačeno ve Výkresu základního členění území i v ostatních výkresech. 

B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

B)1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 

Obec bude v souladu se Strategií obce Petrov: 

• vytvářet územně technické podmínky pro udržitelný rozvoj obce, formou komplexního řešení prostorového 
uspořádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah kvalitních životních podmínek a podmínek 
pro příznivé životní prostředí a rekreaci, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
obce, při uspokojení potřeb současné generace, bez ohrožení podmínek života generací budoucích 

• chránit a rozvíjet kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví 

• rozvíjet harmonii prostředí s osídlením ochrannou základního krajinného rámce tvořeného krajinnou zelení 
a lesy, jeho doplněním (vegetační krajinné prvky v intenzivně zemědělsky využívané krajině, luční a břehové 
porosty podél vodních ploch a toků…) včetně prolínání krajinné a sídelní zeleně a koordinací s územním 
systémem ekologické stability 

• chránit obec a krajinu před vlivem suburbanizace hospodárným využíváním zastavěného území a ochranou 
nezastavěného území 

• vytvářet územně technické podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení 

• vytvářet územně technické podmínky pro rozvoj veřejných prostranství, sídelní zeleně a turistické 
infrastruktury 

• vytvářet územně technické podmínky pro rozvoj podnikání v primárním, sekundárním a terciálním sektoru 

• vytvářet územně technické podmínky pro rozvoj nadmístní dopravní infrastruktury a zajistit dobrou 
obslužnost území, vytvářet podmínky pro bezkonfliktní obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou, 
zejména pro pěší prostupnost území 

• vytvářet územně technické podmínky pro tvorbu hodnotného přírodního a rekreačního zázemí a pestrou 
nabídku vybavení 

• vytvářet a respektovat územní systém ekologické stability 

B)2 KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

Veškerý rozvoj je podmíněn ochranou přírodních, kulturních i civilizačních hodnot území, respektováním genia 
loci Petrova, obce s vinařskou tradicí a podmínkami pro rozvoj rekreace i lázeňství. 

Předmětem ochrany jsou zejména tyto hodnoty: 

KULTURNÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY 

• vesnická památková rezervace - lokalita Plže 

• ochranné pásmo státní památkové rezervace Plže 

• zapsané nemovité kulturní památky 

• území s archeologickými nálezy 

• významná dominanta kostel sv. Vavřince 

• pomník u kostela sv. Václava (válečné hroby a pietní místa) 

• historicky významná stavba - dvůr V Dědině, za hasičárnou 

• objekty přispívající k identitě území 

• místní památky 

PŘÍRODNÍ HODNOTY 

• CHKO Bílé Karpaty 

• evropsky významné lokality Strážnicko a Strážnická Morava (Natura 2000) 
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• ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (Natura 2000) 

• maloplošná chráněná území (přírodní rezervace Oskovec II) 

• územní systém ekologické stability (ÚSES) 

• významné krajinné prvky  

• památný strom 

CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

• stávající civilizační hodnoty jsou respektovány 

• podporován je rozvoj veřejné infrastruktury včetně rozvoje občanské vybavenosti 

• podporován je rozvoj a revitalizace veřejných prostranství a sídelní zeleně pro pobyt, odpočinek a setkávání 
občanů ve veřejném prostoru 

• podporována je prostupnost a dostupnost krajiny pro pěší a cyklisty 

• podporován je rozvoj turistické infrastruktury 

• podporován je rozvoj ploch a areálu zajišťujících pracovní příležitosti 

B)3 OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

• maximální dopad negativních vlivů z ploch občanského vybavení komerčního (OK), občanského vybavení 
- sportu (OS), ploch smíšených výrobních (HK a HS), ploch výroby a skladování (VZ, VD) a ploch technické 
infrastruktury (TW a TE): 
o pro tyto plochy (jedná se o plochy stabilizované i plochy změn) platí, že negativní vlivy z těchto ploch 

nesmí zasahovat do sousedních ploch stávajícího i navrhovaného chráněného venkovního prostoru 
staveb; dopad negativních vlivů (např. hluk, prašnost apod.) bude v takovém případě max. na hranici 
této plochy s rozdílným způsobem využití 

o přechod mezi plochami s rozdílným způsobem využití řešit realizací izolační zeleně na ploše, ve které 
se nachází zdroj negativních vlivů 

o chov hospodářských zvířat v zemědělských areálech je možný pouze v takové koncentraci, která 
nevytvoří riziko obtěžování obyvatelstva vyššími koncentracemi páchnoucích látek; posouzení, zda 
je tato podmínka splněna, je nutno provést nejpozději v rámci územního řízení 

• u hlavních dopravních tepen (silnice I. a III. tř.) volit pouze takový způsob využití území, jehož děje, činnosti 
a zařízení nevyžadují zvýšenou ochranu proti hluku (např. výroba, občanské vybavení komerční...) 

• ve stabilizovaných plochách volit pouze takový způsob využití území jehož děje, činnosti a zařízení (emise, 
resp. imise škodlivin) nepřekračují limity stanovené platnými předpisy 

• využití ploch s rozdílným způsobem využití s možností umístění chráněných prostor definovaných právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
do území zatíženého zdroji hluku (mj. v blízkosti komunikací I/55, III/4264 a stacionárních zdrojů hluku) 
je podmíněně přípustné s tím, že nově vymezené chráněné prostory lze umístit pouze do lokality, v níž 
celková hluková zátěž v souhrnu kumulativních vlivů nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů 
hluku pro tyto prostory; průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být v odůvodněných 
případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, 
doposud však nerealizovaných záměrů; podmínky využití návrhových ploch Z10 pro bydlení jsou z hlediska 
ochrany před hlukem navrženy tak, aby nedocházelo na silnici III/4264 k omezování provozu podle zákona 
o ochraně veřejného zdraví 

• využití ploch s rozdílným způsobem využití s možností situovat zdroje hluku, a to včetně příp. průzkumného 
a těžebního zařízení (pracovní plochy, vrty, sondy, technologie, přístupy k plochám, přípojky inženýrských 
sítí) v nezastavěném a v nezastavitelném území, je podmíněně přípustné s tím, že 
o celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat 

imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory 
definované právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a na hranici ploch s možností situovat chráněné prostory 
vymezených v územně plánovací dokumentaci 

o nepřípustné je využití pro všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na veřejné 
zdraví v souhrnu kumulativních vlivů překračují imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních 
předpisech pro stávající chráněné prostory definované právními předpisy na úseku ochrany veřejného 
zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a na hranici ploch s možností 
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situovat chráněné prostory vymezené v územně plánovací dokumentaci, nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

o při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované resp. v územně 
plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy v oblasti 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; průkaz souladu se stanovenými limity musí být 
v odůvodněných případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna 
i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů, a to v souhrnu kumulativních vlivů 

• umístění bytu správce, osoby zajišťující dohled, majitele zařízení apod. je v odůvodněných případech 
a v omezeném rozsahu podmíněně přípustné pouze na plochách, u kterých je takto stanoveno právním 
předpisem, s tím, že 
o v územním řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního zákona, musí být 

prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou v souhrnu kumulativních vlivů 
překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví 

o hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby se na takovou 
stavbu nevztahují 

o takové byty nelze pronajímat k bydlení dalším osobám 

B)4 OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 

• ochrana melioračních zařízení – u meliorovaných ploch (odvodnění, závlahy), které jsou částečně, nebo 
celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plochy) před zahájením výstavby provést úpravu drenážního nebo 
zavlažovacího systému tak, aby nedocházelo k narušení jejich funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením 
navazujících ploch 

• likvidace odpadních vod – v obci je realizováno odkanalizování včetně likvidace odpadních vod, odpadní 
vody jsou odvedeny na ČOV Strážnice, odpadní vody ze zastavitelných ploch budou odvedeny na tuto 
čistírnu 

• ochrana přístupu k vodotečím – podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 6 – 8 m 
od břehové hrany, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby (např. oplocení…), které by zamezily 
volnému přístupu k vodoteči 

• respektovat ochranná pásma vodních zdrojů zasahujících do řešeného území 

C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Územní rozsah je vymezen v grafické části v Hlavním výkresu. 

C)1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Územní plán rozvíjí tyto zásady řešení: 

• obec je rozvíjena jako souvisle urbanizovaný celek 

• územní plán zachovává kontinuitu vývoje obce v návaznosti na předchozí územní plán a jeho změny 

• územní plán zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu obce s propojením na okolní krajinu při respektování 
krajinného rázu 

• uspořádání zastavitelných ploch je řešeno převážně v návaznosti na zastavěné území 

KONCEPCE ROZVOJE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

PLOCHY BYDLENÍ 

Stabilizované plochy jsou vymezeny v centru obce. Rozvojové plochy nejsou navrženy. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Stabilizované plochy jsou umístěny v tradičních ohniscích obce, v centru obce u obecního úřadu a školy, přístavu 
a v Plžích. Doplněny jsou penziony. Pro rozvoj obce jsou navrženy plochy změn v území: 



Územní plán Petrov  Textová část 

 10 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ – OVs 

Lokalita přestavby P1 je navržena v areálu Plže pro výstavbu správního objektu areálu památkové rezervace 
Plže dle platné územní studie. 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ – OK 

Pro rozvoj komerčních aktivit je navržena plocha Z1 v trati Kučovánky, navazující na realizovaný areál vinařství. 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT – OS 

Lokalita Z2 v trati Přední pole u Plží je navržena pro rozvoj tělovýchovy a sportu ve vazbě na stávající hřiště 
v Plžích. 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY – OH 

Lokalita přestavby P4 je navržena pro rozšíření hřbitova. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH – PP 

Lokalita Z3 Za sborem I je navržena pro obsluhu ploch pro bydlení Z11 (po společném jednání zařazena jako 
územní rezerva R5) 

Lokalita přestavby P5 je navržena pro obsluhu ploch pro bydlení Z11 (po společném jednání zařazena jako 

územní rezerva R5). 

Lokalita Z14 je navržena pro obsluhu ploch pro bydlení Z8. 

Lokalita Z15 je navržena pro obsluhu ploch pro bydlení Z9. 

Lokalita Z16 je navržena pro obsluhu ploch pro bydlení Z10. 

PLOCHY PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ – PZ 

Lokalita Z4 ve Zvolenově u trati je navržena pro plochy pro parčík a odpočinkové plochy s možností umístění 
drobných staveb kulturně historického významu. 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SPECIFICKÁ – PX 

Stabilizované plochy jsou vymezeny pro zajištění přístupu se specifickým režimem v PR Plže. 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ 

Stabilizované plochy jsou vymezeny v podstatné většině ploch pro bydlení. Umožňují tradiční způsob života 
na venkově s polyfunkčním využitím. Doplněny jsou rozvojovými plochami dle koncepce předchozího územního 
plánu. 

Navrženy jsou lokality Z5 a Z6 v trati Nivy (u Baťova kanálu). 

Lokalita Z7 u přístavu doplňuje stávající zástavbu. 

Lokalita Z8 v trati Padělky vytváří novou plochu pro zástavbu. 

Lokalita Z9 je navržena v jihovýchodní části obce mezi současně zastavěným územím a železniční tratí 
na pozemcích záhumenků (v lokalitě Zvolenov). 

Lokalita Z10 je navržena v trati Babidoly na jihozápadě obce. 

Lokalita P3 přestavby je navržena na stávajících plochách smíšených výrobních v jižní části obce. 

Pro další rozvoj obce jsou vymezeny územní rezervy pro plochy smíšené obytné venkovské R1, R2 a R5. 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

PLOCHY ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU – DZ 

Lokalita Z12 plochy parkoviště jsou navrženy u nádraží ČD. 

Lokalita Z13 plochy parkoviště jsou navrženy za přístavem Petrov. 

Lokalita přestavby P6 plochy parkoviště jsou navrženy v Plžích na části stávajícího volejbalového hřiště 
za restaurací. 

Lokalita přestavby P7 plochy parkoviště Park & Ride jsou navrženy u nádraží ČD podél místní komunikace. 
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Pro řešení dopravní situace v obci, převedení tranzitní dopravy mimo obytnou zástavbu jsou navrženy variantní 
koridory územní rezervy pro silnici I. třídy RDS18-A a RDS18-B I/55 Petrov obchvat. 

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, POLNÍ CESTY – DX 

Vymezeny jsou plochy výstavby účelové komunikace, polní cesty Z17 v trase podél železničního náspu. 

U ploch dopravní infrastruktury budou v maximální míře navrhována opatření k eliminaci negativního ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. 

Řešení ÚP doplňuje krajskou síť cyklistických koridorů. 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TW) 

Jsou vymezeny stabilizované plochy technické infrastruktury. Nové plochy nejsou navrženy. 

Vymezením ploch pro bydlení a občanské vybavení vytváří ÚP podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení 
věkové struktury obyvatelstva a udržení obyvatel v obci. 

Územní plán vymezuje plochy se smíšeným využitím, které umožňují širší spektrum činností a aktivit, přináší 
oživení a zpestření struktury sídla. 

Územní plán vymezuje plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v primárním sektoru (stabilizované areály 
zemědělské výroby), v sekundárním sektoru (stávající výrobní plochy, plochy smíšené výrobní), v terciálním 
sektoru a v cestovním ruchu (posílení služeb a turistické infrastruktury v rámci ploch se smíšeným využitím). 

Navržené koncepční zásady obsluhy obce umožní zajistit dostatečné technické vybavení a obsluhu území. 

Územní plán vymezuje v řešeném území záměry vyplývající ze Zásad územního rozvoje JMK. 

Územní plán vymezuje územní rezervy pro přeložku silnice I/55 (ZÚR) i pro bydlení; vytváří podmínky 
pro zlepšení prostupnosti krajiny a vedení cyklistických tras. 

Navrženým uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití, využitím smíšených funkcí umožňujících vytváření 
pracovních příležitostí minimalizující dopravu v obci a podporou nemotorové dopravy omezuje ÚP riziko 
negativních vlivů na prostředí (exhalace, hluk), podporuje zásady zdravého sídla a vytváří územně technické 
podmínky pro kvalitní životní prostředí. 

REGULAČNÍ PRVKY 

Územní plán stanovuje v podmínkách pro plochy s rozdílným způsobem využití podlažnost zástavby, využití 
podkroví a podmínky prostorového uspořádání u stávajících ploch i u navržených ploch. Stanoví regulativy 
k ochraně krajinného rázu. 

Navržena je nová stavební čára v severní části Petrova při silnici na Strážnici, určená realizovanou novou 
zástavbou v bloku. 

Respektováním podmínek ochrany památkové rezervace a chráněné krajinné oblasti vytváří nástroje pro ochranu 
hodnot území obce, charakteru sídla a ochranu krajiny na úpatí Bílých Karpat. 

C)2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

i.č. ozn. způsob využití plochy k.ú. lokalita další podmínky využití území 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ – OK 

Z1 OK plochy pro rozvoj 
komerčních aktivit 

Petrov Kučovánky prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- lokalita bude prověřena územní studií US2 
- v případě, že budou navrhovány objekty k vnějšímu 

okraji podél jihovýchodní či jihozápadní strany, 
uplatnit sníženou podlažnost oproti hlavnímu 
výškovému regulativu 

- podél jihovýchodní a jihozápadní hranice řešit 
vnější ozelenění, nebudou používány nepůvodní 
druhy dřevin 

- v rámci struktury areálu uplatnit travnaté plochy 
mezi objekty 
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ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

i.č. ozn. způsob využití plochy k.ú. lokalita další podmínky využití území 

- respektovat podmínky CHKO Bílé Karpaty 
- respektovat charakter stávající zástavby regionu 
- podmínky využití návrhových ploch chráněnými 

prostory situovaných podél silnice III/4264 budou 
z hlediska hlukové ochrany respektovány 

- řešit napojení na stávající a navrženou technickou 
infrastrukturu 

- řešit střety se závlahou 
- intenzita zastavění pozemku – max. 50% 
- minimální podíl zeleně 50% s těžištěm po obvodu 

plochy 
- výšková regulace zástavby max.1 NP + podkroví 

u staveb v uliční linii 
- další regulativy dle územní studie 
- výška korunní římsy max. 200 m n.m. u staveb, 

které nejsou v uliční linii 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT – OS 

Z2 OS plochy pro rozvoj sportu Petrov Přední pole u Plží prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- respektovat podmínky CHKO Bílé Karpaty 
- respektovat podmínky ochranného pásma pro 

státní památkovou rezervaci Plže v obci Petrov 
- důsledně řešit ve smyslu výstupů registrované 

územní studie pro VPR Plže (Kočišová, Kočiš, 
Brno, červen 2019) 

- řešit veřejná prostranství o odpovídající výměře 
- v případě potřeby řešit napojení na stávající 

a navrženou technickou infrastrukturu 
- řešit střety s OP nadzemního vedení vn 
- respektovat pásy zeleně podél severní a západní 

hranice 
- ochrana aleje lip při hranici stávajícího sportovního 

areálu 
- podél jižní strany do krajiny uplatnit minimální podíl 

zeleně 20% 
- intenzita zastavění pozemku – max. 10% 
- výšková hladina zástavby max. 1 NP 
- výška hřebene střechy max. 9 m 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH – PP 

Z3 PP plochy pro místní 
komunikaci 

Petrov Za sborem I dopravní obsluha ploch pro bydlení 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- maximálně využít stávající komunikace 
- zastavitelnost lokalit územních rezerv R1 a R5 

je podmíněna vybudováním dopravní a technické 
infrastruktury 

Z14 PP plochy pro místní 
komunikaci 

Petrov Padělky dopravní obsluha ploch pro bydlení 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- maximálně využít stávající komunikace 
- zastavitelnost lokality Z8 je podmíněna 

vybudováním dopravní a technické infrastruktury 

Z15 PP plochy pro místní 
komunikaci 

Petrov Za Kapličkou dopravní obsluha ploch pro bydlení 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- maximálně využít stávající komunikace 
- zastavitelnost lokality Z9 je podmíněna 

vybudováním dopravní a technické infrastruktury 
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ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

i.č. ozn. způsob využití plochy k.ú. lokalita další podmínky využití území 

Z16 PP plochy pro místní 
komunikaci 

Petrov Babidoly dopravní obsluha ploch pro bydlení  
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- maximálně využít stávající komunikace 
- zastavitelnost lokality Z10 je podmíněna 

vybudováním dopravní a technické infrastruktury 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO ZELEŇ ZAHRAD A SADŮ – ZZ 

Z4 ZZ plochy pro parčík 
a odpočinkové plochy 

Petrov Zvolenov prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- přípustné je umístění drobných staveb kulturně 

historického významu 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ - SV 

Z5 SV plochy smíšené obytné 
venkovské 

Petrov Nivy prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- řešit napojení na navrženou technickou 

infrastrukturu 
- řešit střet se záplavovým územím 

- řešit střet s lokálním biocentrem 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30% 
- orientace zahrady do krajiny k Baťovu kanálu 
- respektování OP toku Radějovka 8 m od břehové 

hrany 
- výšková hladina zástavby max. 1 NP + podkroví 

Z6 SV plochy smíšené obytné 
venkovské 

Petrov Nivy prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- řešit napojení na navrženou technickou 

infrastrukturu 
- řešit střet s nadzemním vedením vn 

- řešit střet s lokálním biocentrem 

- intenzita zastavění pozemku – max. 30% 
- orientace zahrady do krajiny k Baťovu kanálu 
- výšková hladina zástavby max. 1 NP + podkroví 

Z7 SV plochy smíšené obytné 
venkovské 

Petrov U přístavu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- lokalita bude prověřena územní studií US4 
- respektovat charakter stávající zástavby 
- řešit napojení na stávající a navrženou technickou 

infrastrukturu 
- řešit střet s elektronickým komunikačním vedením 
- řešit střet s OP nadzemního vedení vn 
- řešit střet se záplavovým územím 
- objekty situovat do východní části plochy, zahrady 

orientovat ke strouze 
- zachovat dřeviny podél levého břehu strouhy 
- zajistit volný pás podél levého břehu strouhy 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30% 
- další regulativy dle územní studie 
- výšková hladina zástavby max. 1 NP + podkroví 

Z8 SV plochy smíšené obytné 
venkovské 

Petrov Padělky prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- lokalita bude prověřena územní studií US1 
- zastavitelnost lokality je podmíněna vybudováním 

dopravní a technické infrastruktury 
- řešit veřejná prostranství o odpovídající výměře 
- řešit napojení na navrženou technickou 

infrastrukturu 
- řešit střet s elektronickým komunikačním vedením 
- orientace zahrad do krajiny 
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ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

i.č. ozn. způsob využití plochy k.ú. lokalita další podmínky využití území 

- další regulativy dle územní studie 
- výšková hladina zástavby max. 1 NP + podkroví 

Z9 SV plochy smíšené obytné 
venkovské 

Petrov 
 

Zvolenov prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- zastavitelnost lokality je podmíněna vybudováním 

dopravní a technické infrastruktury 
- řešit veřejná prostranství o odpovídající výměře 
- řešit napojení na navrženou technickou 

infrastrukturu 
- respektovat ochranné pásmo dráhy 
- řešit společnou ochranu lokality proti vlivům hluku 

z dopravy 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30% 

- objekty situovat do západní části plochy, zahrady 
orientovat k trati (k jihovýchodu), 

- výšková hladina zástavby max. 1 NP + podkroví 

Z10 SV plochy smíšené obytné 
venkovské 

Petrov Babidoly prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- zastavitelnost lokality je podmíněna vybudováním 

dopravní a technické infrastruktury 
- řešit veřejná prostranství o odpovídající výměře 
- provedení biologického a dendrologického 

průzkumu, zachování xerofytních bylinotravních 
porostů v horní části svahu a kvalitních prvků 
dřevin. 

- respektovat charakter stávající zástavby 
- využití ploch pro bydlení musí být z hlediska 

ochrany před hlukem navrženo tak, aby 
nedocházelo na silnici III/4264 k omezování 
provozu podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

- intenzita zastavění pozemku – max. 30% 

(Natura 2000) 

- objekty situovat ke stávající komunikaci 

k severovýchodu), zahrady orientovat do svahu 

(k jihozápadu), (Natura 2000) 

- výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 

Z11 v rámci úprav po společném jednání převedeno do územní rezervy R5 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO PLOCHY ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU – DZ 

Z12 DZ plochy parkoviště Petrov u nádraží - maximálně využít stávající komunikace 
- ochrana aleje dřevin při hranici navrhované plochy 

pro sport Z2 

Z13 DZ plochy parkoviště Petrov za Baťovým kanálem prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- řešit rozsah s ohledem na polohu při okraji 

EVL Strážnicko 
- respektovat plochy vzrostlé zeleně ve východní 

části (Natura 2000) 
- vymezení řešit na urbanizovaných štěrkových 

plochách s přesahem do ruderálních lad u stávající 
komunikace (Natura 2000) 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, POLNÍ CESTY – DX 

Z17 DX plochy účelové 
komunikace, polní cesty 

Petrov stará petrovská cesta 
Za tratí 

- maximálně využít stávající komunikace 
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C)3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

PLOCHY PŘESTAVBY 

i.č. ozn. Způsob využití plochy k.ú. lokalita další podmínky využití území 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ – Ovs 

P1 Ovs plochy pro výstavbu 
správního objektu areálu 
památkové rezervace 

Petrov Plže prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- respektovat podmínky ochranného pásma pro 

státní památkovou rezervaci Plže v obci Petrov 
- důsledně řešit ve smyslu výstupů registrované 

územní studie pro VPR Plže (Kočišová, Kočiš, 
Brno, červen 2019) 

- respektovat nemovité kulturní památky 
- respektovat charakter stávající zástavby 
- respektovat podmínky ochrany území 

s archeologickými nálezy I. kategorie 
- řešit napojení na stávající a navrženou technickou 

infrastrukturu 
- ochrana pásu dřevin západně 
- další regulativy dle výstupů registrované územní 

studie pro VPR Plže (Kočišová, Kočiš, Brno, 
červen 2019) 

- výšková hladina zástavby max. 1 NP, výška 
hřebene střechy max. + 8,000, výška korunní římsy 
max. + 4,000 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ – SV 

P3 SV plochy smíšené obytné 
venkovské 

Petrov jižní část obce prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- lokalita bude prověřena územní studií US3 
- respektovat podmínky CHKO Bílé Karpaty 
- řešit napojení na stávající technickou infrastrukturu 
- řešit střet s nadzemním vedením vn 
- respektovat prvky vzrostlé zeleně 
- orientace zahrad do krajiny 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30% 
- minimální podíl zeleně 30% s těžištěm po obvodu 

plochy 
- v maximální možné míře respektovat kvalitní prvky 

zeleně v ploše 
- výšková hladina zástavby max. 1 NP + podkroví 
 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY – OH 

P4 OH plochy pro rozšíření 
hřbitova 

Petrov u hřbitova prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- provést hydrogeologický průzkum k ověření 

vhodnosti pohřbívání do hrobu 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH – PP 

P5 PP plochy pro místní 
komunikaci 

Petrov u zvonice dopravní obsluha ploch 
- realizace záměru je podmínkou zastavitelnosti 

územních rezerv R1 a R5 

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO PLOCHY ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU – DZ 

P6 DZ plochy parkoviště 
v Plžích 

Petrov Plže prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- respektovat podmínky ochranného pásma pro 

státní památkovou rezervaci Plže v obci Petrov 
- důsledně řešit ve smyslu výstupů registrované 

územní studie pro VPR Plže (Kočišová, Kočiš, 
Brno, červen 2019) 
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PLOCHY PŘESTAVBY 

i.č. ozn. Způsob využití plochy k.ú. lokalita další podmínky využití území 

- respektovat podmínky území s archeologickými 
nálezy I. kategorie 

P7 DZ plochy parkoviště 
Park & Ride 

Petrov U Plžů prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 
krajinného rázu 
- respektovat podmínky ochranného pásma pro 

státní památkovou rezervaci Plže v obci Petrov 
- důsledně řešit ve smyslu výstupů registrované 

územní studie pro VPR Plže (Kočišová, Kočiš, 
Brno, červen 2019) 

- respektovat podmínky území s archeologickými 
nálezy I. kategorie 

- řešit střet s nadzemním vedením vn 

C)4 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Územní plán vymezuje plochy zeleně – zahrady a sady, zeleně sídelní a zeleně ochranná a izolační, které 
tvoří společně se zelení obytnou a krajinnou zelení systém, propojený vzájemně plochami veřejných prostranství. 

ZELEŇ – ZAHRADY A SADY – ZZ 

• respektovat stabilizovanou plochu u přístavu 

• navržena je plocha Z4 pro parčík ve Zvolenově 

ZELEŇ SÍDELNÍ – ZS 

• respektovat stabilizovanou plochu u nádraží 

• plochy změn nejsou vymezeny 

ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ – ZO 

• respektovat stabilizovanou plochu u areálu Plže a u toku Radějovky 

• plochy změn nejsou vymezeny 

D) KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

D)1 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Územní rozsah je vymezen v grafické části v Hlavním výkresu a Výkresu koncepce dopravní infrastruktury. 

D)1.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury – DOPRAVA DRÁŽNÍ – DD. 

Respektováno je drážní těleso, stanice i ochranné pásmo územně stabilizované regionální trati. 

D)1.2. SILNIČNÍ DOPRAVA 

Jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury – DOPRAVA SILNIČNÍ (DS). 

SILNICE 

• respektovat stabilizované plochy, vymezené pro průchod silnic I. a III. třídy 

• plochy změn nejsou vymezeny 

• navrženy jsou varianty územní rezervy RDS18-A a RDS18-B I/55 Petrov obchvat pro výhledové řešení 
dopravní situace v řešeném území 
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

• respektovat stabilizované plochy, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území, ploch smíšených výrobních 
a ploch výroby a skladování 

• místní komunikace, navržené pro obsluhu stabilizovaného území a ploch změn, jsou rovněž součástí 
stabilizovaných a rozvojových ploch veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) 

• navrženy jsou plochy změn Z3, Z14 a P5 

PODMÍNKY PRO UMÍSŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ 

• v plochách dopravy silniční (DS) a plochách veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) 
realizovat nové komunikace v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami, dle důvodu vzniku 
komunikace 

• v plochách s rozdílným způsobem využití je přípustné umisťovat nové komunikace v šířkových parametrech 
v souladu s příslušnými normami, dle důvodu vzniku komunikace, jako související dopravní infrastrukturu 

• u ploch změn (zastavitelné plochy, plochy přestavby) řešit obsluhu v rámci stabilizovaných a rozvojových 
ploch dopravy silniční (DS) nebo ploch veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PP), 
odstavná stání pro motorová vozidla zajistit na ploše změny (vlastním pozemku) 

• úpravy stávajících silnic I. a III. třídy (např. řešení lokálních dopravních závad) realizovat v rámci 
vymezených stabilizovaných ploch dopravy silniční (DS), příp. v rámci navazujících stabilizovaných ploch 
veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) 

D)1.3. NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE (DX): 

• respektovat stabilizované plochy, vymezené pro zemědělskou dopravu, přístup na pozemky, prostupnost 
krajiny a průchod tras pro pěší a cyklisty 

• vymezena je plocha výstavby účelové komunikace Z17 (stará petrovská cesta) 

• v rámci vymezených ploch dopravy silniční (DS), ploch veřejných prostranství s převahou zpevněných 
ploch (PP) a ploch účelových komunikací (DX) jsou vedeny stávající a navržené cyklistické trasy: 

o č. 4 Moravská stezka – (Krakow) – Mikulovice – Jeseník – Litovel – Kroměříž – Baťův kanál – 
Uherské Hradiště – Hodonín – Lanžhot – (Bratislava) 

o č. 46 Strážnická stezka – je vedena mezi obcemi Rohatec, Kolonie – Sudoměřice (odbočka 
do Skalice) – Strážnice – Radějov – Tvarožná Lhota – Kněždub – Veselí – Moravský Písek 

• respektovat značenou modrou turistickou trasu Cyrilometodějská stezka Strážnice – Sudoměřice 

D)1.4. VEŘEJNÁ DOPRAVA 

• stávající koncepce veřejné dopravy, spočívající v zajištění dopravy autobusovými a drážními linkami, 
je zachována; jsou respektovány stávající zastávky veřejné dopravy 

• budování zastávek a zálivů veřejné dopravy (silniční linkové) je přípustné v plochách s rozdílným způsobem 
využití jako související dopravní infrastruktura 

D)1.5. STATICKÁ DOPRAVA 

Jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury – PLOCHY ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU – DZ a DOPRAVA 
SILNIČNÍ (DS) 

• stabilizované plochy nejsou vymezeny 

• plochy přestavby (P7) jsou vymezeny v lokalitě u nádraží pro Park & Ride 

• plochy změn (P6, Z12) jsou vymezeny v lokalitě u Plžů pro umožnění realizace parkovišť 

• plochy změny (Z13) jsou vymezeny v lokalitě za přístavem pro umožnění realizace parkovišť 

• plochy pro parkování a odstavení vozidel řešit v rámci stabilizovaných a rozvojových ploch dopravní 
infrastruktury, ploch veřejných prostranství (dle příslušných norem) a v rámci dalších ploch s rozdílným 
způsobem využití, které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí jako související dopravní 
infrastrukturu 

• kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu řešit vždy v těsné vazbě na tyto objekty, pokud 
možno na pozemku stavby 
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• v řešeném území budou chybějící parkovací stání navrhovány podle potřeby na stupeň automobilizace 1: 2,5 

• nepřípustné jsou parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy 
těchto nákladních vozidel v plochách pro bydlení 

D)1.6. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

V řešeném území se nevyskytují. 

D)2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Jsou vymezeny plochy technické infrastruktury – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
(TW) 

• technická infrastruktura je stabilizována ve stávající poloze, její změny či umístění nové technické 
infrastruktury je možné ve všech plochách s rozdílným způsobem využití 

• inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny převážně v rámci 
stabilizovaných a rozvojových ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury 

• plochy změn budou napojeny na stávající nebo navrženou technickou infrastrukturu 

• ve stabilizovaných plochách a plochách změn řešit hospodaření s dešťovými vodami (HDV) 

D)2.1. KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Územní rozsah je vymezen formou překryvné plochy nad plochami stávajícího využití území. 

ZÁSADY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ KORIDORŮ 

• koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro umístění a realizaci záměrů technické infrastruktury 

• po realizaci účelů, pro které jsou koridory vymezeny, lze území využívat způsobem, který je v ÚP vymezen 
pro stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ KORIDORŮ 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

• činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení 

• ochranná a izolační zeleň, ÚSES 

• nutné asanační úpravy 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

• budování inženýrských sítí, silnic, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před realizací 
záměru za podmínky kolmého, příp. nejkratšího možného křížení s vymezenou plochou 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

• v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru 

• umístění jiných staveb (ani dočasných), než pro které jsou koridory vymezeny 

V rámci ÚP jsou vymezeny tyto koridory pro technickou infrastrukturu: 
 

ozn. Účel koridoru 

CNZ-E1-TEE01 nadzemní vedení zvn 400 kV 

CNZ-E2-TEE09 nadzemní vedení vvn 110 kV 

D)2.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

• respektovat stabilizované plochy, které zahrnují stávající areály zařízení na vodovodech a kanalizacích 

• plochy změn nejsou vymezeny 

D)2.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována. Řešené území Petrova bude i nadále 
zásobováno ze skupinového vodovodu Veselí – Strážnice. 

• nové vodovodní řady budou řešeny v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury, 
příp. ploch sídelní zeleně (mimo zeleně soukromé a vyhrazené) 
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• v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury budou stávající vodovodní řady 
v maximální možné míře zaokruhovány 

D)2.2.2. ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Odkanalizování včetně likvidace odpadních vod je stabilizované. Řešené území bude i nadále odkanalizováno 
na stávající čistírnu odpadních vod ve Strážnici. 

• nové kanalizační sběrače budou řešeny v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury, 
příp. ploch sídelní zeleně (mimo zeleně soukromé a vyhrazené) 

• u zastavitelných ploch a ploch přestavby bude hospodařeno s dešťovými vodami, přednostně bude řešeno 
vsakování na pozemku stavby 

• je navrženo doplnění jednotné a splaškové kanalizace 

• dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem 

D)2.3. ENERGETIKA 

• respektovat stabilizované plochy, které zahrnují stávající areály zařízení na elektrických a plynovodních 
vedení 

• plochy změn nejsou vymezeny 

D)2.3.1. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Zásobování el. energií je stabilizováno; řešené území bude i nadále připojeno na stávající nadzemní a podzemní 
vedení 22 kV. 

• pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic v případě nutnosti 
je možno stávající transformátory vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné 

• síť nízkého napětí bude rozšířena a zahuštěna v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní 
infrastruktury, příp. ploch sídelní zeleně (mimo zeleně soukromé a vyhrazené) 

• jsou vymezeny koridory pro nadzemní vedení elektrické energie zvn a vvn 

• plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny nejsou vymezeny, fotovoltaické panely jsou v zastavěném území 
a v plochách změn podmíněně přípustné – viz kap. F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití 

D)2.3.2. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Zásobování plynem je stabilizováno; řešené území bude i nadále připojeno na stávající VTL plynovod do 40 barů. 

• pro zajištění výhledových potřeb dodávky plynu bude využito výkonu stávající regulační stanice a kapacity 
potrubí 

• nové STL plynovody budou řešeny v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury, 
příp. ploch sídelní zeleně (mimo zeleně soukromé a vyhrazené) 

D)2.3.3. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Zásobování teplem je stabilizováno; v řešeném území bude i nadále využíván převážně zemní plyn. 

D)2.4. VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

D)2.4.1. POŠTA A TELEKOMUNIKACE 

• území je stabilizováno, nejsou nároky na nové plochy 

• kabelová síť bude řešena v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury, příp. ploch 
sídelní zeleně (mimo zeleně soukromé a vyhrazené) 

D)2.4.2. RADIOKOMUNIKACE 

• radiokomunikace jsou stabilizované 
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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, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH 
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

Územní rozsah je vymezen v grafické části v Hlavním výkresu. 

• koncepce uspořádání krajiny v členění na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské, lesní, smíšené 
nezastavěného území a přírodní je navržena k ochraně základních hodnot krajiny a prostředí 

• uspořádání vychází z časové náročnosti obměny bioty – lesy a krajinná zeleň s dlouhým časovým 
intervalem, zemědělství s krátkým – ročním intervalem, plochy smíšené s průměrným časovým intervalem 

E)1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

E)1.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU 

• v krajině je nepřípustné vytvářet nová sídla nebo samoty a umisťovat nové stavby, kromě staveb přípustných 
a podmíněně přípustných v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

• pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní systém ekologické stability (ÚSES) 
včetně návrhu na změnu využití území ploch a zásad využívání krajiny 

• ÚP respektuje přírodní hodnoty území a vymezuje základní podmínky pro ochranu krajinného rázu – viz kap. 
B)2. Ochrana a rozvoj hodnot území a kap. F)16. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu 

• Územní plán vymezuje lokality ekologicky významných krajinných segmentů jako součást přírodních hodnot 
území 

ZÁSADY PRO USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

• realizovat územní systém ekologické stability, včetně interakčních prvků 

• nerozšiřovat ornou půdu, posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, realizovat 
zalučnění v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES 

• respektovat vinice 

• při realizaci veškerých záměrů zachovat stávající účelové komunikace, zajišťující přístup k pozemkům 
a prostupnost krajiny 

• chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v sídlech i v krajině (v případě nezbytných zásahů 
nahradit ve vhodnějším místě) 

• zvýšit estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací toků s doplněním 
břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch 

• respektovat charakter přírodních horizontů sídla (nesmí se trvale odlesnit, vykácet vzrostlá zeleň 
na pohledově exponovaných horizontech) 

• v krajině je přípustné umisťovat drobnou architekturu (kříže, pomníky, pamětní desky,…) za podmínky, 
že mají přímou návaznost na přístupovou komunikaci 

• posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech (plochách veřejných prostranství, 
dopravní infrastruktury…) s propojením na okolní krajinu 

• stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do krajiny 

• stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby situované ve vazbě na krajinu odclonit izolační zelení 

• podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v záhumencích, v návaznosti na zastavěné území 

• zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl dřevin podél cest, mezí apod. (vhodné dřeviny jsou klen, lípa, jírovec, 
ovocné dřeviny), podél vodních toků možno doplnit jasan, olši, dub letní aj. 

• v krajině je přípustné realizování menších vodních ploch (do 0,05 ha), podmíněně přípustné je zalesňování – 
viz kap. F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití… 

ÚP respektuje přírodní hodnoty území a vymezuje podmínky pro jejich ochranu a rozvoj – viz kap. B)2. Koncepce 
ochrany a rozvoje hodnot území. 
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E)2. VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V KRAJINĚ 
 

i.č. funkční 
kód 

způsob využití plochy k.ú. lokalita další podmínky využití území 

K1 MNp smíšené nezastavěného 
území přírodní 

Petrov Pod Petrovem - podpora funkčnosti lokálního 
biocentra Pod Petrovem 

K2 MNp smíšené nezastavěného 
území přírodní 

Petrov u Radějovky  

K3 MNp plochy smíšené 
nezastavěného území přírodní 

Petrov respektovat podmínky 
ochranného pásma pro 
státní památkovou rezervaci 
Plže v obci Petrov 

 

Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace v Hlavním výkresu. 

E)3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

E)3.1. KONCEPCE ROZVOJE 

V řešeném území jsou vymezeny prvky nadregionálního a regionálního ÚSES v souladu s koncepcí vymezenou 
v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. Územní plán upřesňuje prvky nadregionálního a místního 
ÚSES a koordinuje jejich vymezení se skladebnými částmi ÚSES vymezenými na území okolních obcí. 

Územní systém ekologické stability je koncepčně stabilizován. Biocentra a biokoridory místního významu jsou 
převážně existující. Neexistující prvky ÚSES jsou navrženy k realizaci formou návrhu na změnu využití území, 
a to dle místních podmínek, jako plochy smíšené nezastavěného území přírodní (MNp). Koncepce řešení 
zohledňuje i funkci protierozní, krajinotvornou a ekologickou. 

VYMEZENÉ BIOKORIDORY NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU 

označení význam 

NRBK K 142 V  biokoridor nadregionálního významu, existující, funkční 

NRBK K 142 N  biokoridor nadregionálního významu, existující, funkční 

VYMEZENÁ BIOCENTRA REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU: 

označení význam 

RBC 2 Oskovec  biocentrum regionálního významu, existující, funkční 
 

VYMEZENÁ BIOCENTRA MÍSTNÍHO (LOKÁLNÍHO) VÝZNAMU 

LBC Pod Oskovcem - vložené lokální biocentrum, existující a funkční. Na území obce Petrov je vymezeno 
v hraniční poloze (po hranici katastrální hranice). Vymezeno je na území obce Vracov pod stejným názvem. 
Pro zachování funkčnosti biocentra nejsou navrženy žádné změny ve využívání území 
LBC Hrubý Závidov - vložené lokální biocentrum, existující a funkční. Na území obce Petrov je vymezeno 
v hraniční poloze (po hranici katastrální hranice). Vymezeno je na území obce Rohatec pod stejným názvem. 
Pro zachování funkčnosti biocentra nejsou navrženy žádné změny ve využívání území 
LBC Podíly - vložené lokální biocentrum, existující a funkční. Na území obce Petrov je vymezena cca 1/3 plochy 
biocentra, zbývající část je vymezena na území obce Rohatec pod stejným názvem. Pro zachování funkčnosti 
biocentra nejsou navrženy žádné změny ve využívání území 
 

označení význam 

LBC Pod Oskovcem lokální biocentrum funkční, existující vložené do nadregionálního biokoridoru K 142 N, V 

LBC Hrubý Závidov lokální biocentrum funkční, existující vložené do nadregionálního biokoridoru K 142 N, V 

LBC Podíly lokální biocentrum funkční, existující vložené do nadregionálního biokoridoru K 142 N, V 

LBC Na Medvídce lokální biocentrum funkční, existující 

LBC Petrovské louky lokální biocentrum funkční, existující 

LBC Pod Petrovem lokální biocentrum částečně funkční, částečně existující 

LBC Přední Háčky lokální biocentrum částečně funkční, částečně existující 

LBC Bažantnice lokální biocentrum na hranici řešeného území (nezasahuje na území obce Petrov) 

LBC Pod Starými horami lokální biocentrum na hranici řešeného území (nezasahuje na území obce Petrov) 
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VYMEZENÉ BIOKORIDORY MÍSTNÍHO (LOKÁLNÍHO) VÝZNAMU 
označení význam 

LBK 1 biokoridor lokálního významu existující, funkční 

LBK 2 biokoridor lokálního významu existující, funkční 

LBK 3 biokoridor lokálního významu existující, funkční 

LBK 4 biokoridor lokálního významu existující, funkční 

LBK 5 biokoridor lokálního významu existující, funkční 

LBK 6 biokoridor lokálního významu existující, funkční 

LBK 7 biokoridor lokálního významu existující, funkční 

LBK 8 biokoridor lokálního významu existující, funkční 

LBK 9 biokoridor lokálního významu existující, funkční 

E)3.2. PODMÍNKY VYUŹITÍ BIOCENTER A BIOKORIDORŮ 

Podmínky pro plochy, v nichž jsou vymezeny biokoridory a biocentra: 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

• pozemky zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám 

• změnou využití území nesmí dojít k narušení nebo omezení přírodní funkce současných ploch ÚSES 

• vodní toky a plochy 

• využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám 
při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, 
lesy apod.), vodní plochy a toky, případně rekreační plochy přírodního charakteru a plochy sídelní zeleně 

• v ploše LBC Pod Petrovem nepřipouštět oplocení pozemků z důvodu vážného narušení ekologicko-
stabilizační funkce LBC 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

• nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury křížící biocentrum nebo biokoridor 
v co nejkratším směru, vodohospodářská zařízení, ČOV atd; umístěny mohou být jen při co nejmenším 
zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru 

• zalesnění za podmínky, že zalesněním nebude ohrožena lokalita, která přispívá k druhové rozmanitosti 
území 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

• změny využití území, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného 
do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm 
ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru 

• jakékoli změny využití území, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí 
biokoridorů 

• rušivé činnosti, jako je umisťování staveb (mimo podmíněně přípustných), odvodňování pozemků, těžba 
nerostných surovin, oplocování pozemků apod. 

E)4. PROSTUPNOST KRAJINY 

Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury, které tvoří základní kostru zajišťující 
prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu samot a vedení pěších a cyklistických tras. 

E)5. OCHRANA PŘED EROZÍ A POVODNĚMI 

OCHRANA PŘED EROZÍ 

ÚP nevymezuje plochy pro protierozní opatření. 

Umístění a realizace konkrétních opatření (např. zatravňovacích a odvodňovací průlehů) je umožněno v rámci 
stanovených podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině. 
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OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

ÚP nevymezuje plochy pro protipovodňová opatření. 

Umístění a realizace konkrétních opatření je umožněno v rámci stanovených podmínek pro plochy s rozdílným 
způsobem využití. 

E)6. REKREACE 

• respektovat stabilizované plochy rekreace, kulturně historické areály – RX, zahrnující areál Plžů 
s nadmístním kulturně historickým významem 

• respektovat stabilizované plochy zeleně v obci 

• umisťování staveb a zařízení turistické infrastruktury je přípustné v rámci ploch smíšených obytných 
venkovských (SV), občanského vybavení komerčního (OK) 

• pro pohybovou rekreaci (pěší turistiku, cykloturistiku a hipoturistiku) budou využity stabilizované a rozvojové 
plochy veřejných prostranství a dopravní infrastruktury 

• respektovat značenou modrou turistickou trasu Cyrilometodějská stezka Strážnice – Sudoměřice, 
kde navazuje na systém značených stezek Přírodním parkem Pomoraví a CHKO Bílé Karpaty 

• respektovat stabilizovaný cyklistický koridor č. 4 Moravská stezka – (Krakow) – Mikulovice – Jeseník – 
Litovel – Kroměříž – Baťův kanál – Uherské Hradiště – Hodonín – Lanžhot – (Bratislava) 

• respektovat koridor č. 46 Strážnická stezka – je vedena mezi obcemi Rohatec, Kolonie – Sudoměřice 
(odbočka do Skalice) – Strážnice – Radějov – Tvarožná Lhota – Kněždub – Veselí – Moravský Písek, 
v prostoru mezi Petrovem a Sudoměřicemi vytvořit samostatnou cyklostezku 

• podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v krajině připouští budování drobné architektury, 
zahrnující stavby a opatření pro zlepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu (např. odpočívadla, 
mobiliář…) 

E)7. DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 

V řešeném území se nenachází dobývací prostory. Do severního okraje řešeného území zasahuje výhradní 
ložisko lignitu Rohatec chráněné chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) Vracov. V severní části katastru 
se nachází prognózní zdroj lignitu Rohatec 3, na severozápadní hranici do něj velmi okrajově zasahuje prognózní 
zdroj lignitu Rohatec 1. 

Dobývání nerostných surovin není uváděno jako přípustné či podmínečně přípustné využití v žádných plochách 
s rozdílným způsobem využití. Výslovně je vyloučeno pouze v plochách přírodních (NP) a plochách 
smíšených nezastavěného území – přírodní priority (MNp), které slouží k zajištění opatření na podporu 
zeleně v krajině a zajištění ÚSES. 

E)8 MONITOROVACÍ UKAZATELE 

Monitorovací ukazatele se obecně využívají před realizací a po provedení záměru ke srovnání změn, které záměr 
způsobil. Pro srovnání změn které záměr způsobil před realizací a po provedení záměru jsou navrženy 
monitorovací ukazatele, sloužící k vyhodnocení naplňování územního plánu na složky životního prostředí. 

ZÁKLADNÍ MONITOROVACÍ UKAZATELE PRO DANOU KONCEPCI JSOU NAVRŽENY NÁSLEDOVNĚ 

A. Krajina - využití území: 

indikátor - zastavěná plocha (podíl zastavěné/nezastavěné plochy) 

B. Krajina – veřejná zeleň: 

indikátor – realizovaná zeleň (podíl ploch pro zeleň v rámci rozvojových ploch) 

C. Vodní hospodářství a jakost vod: 

indikátor – podíl obyvatel (domů) připojených na kanalizaci a ČOV 

D. Biodiverzita: 

indikátor – realizované skladebné části ÚSES 
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E. Půda a horninové prostředí: 

indikátor - zábory ZPF a PUPFL, zábory ZPF s přihlédnutím k záborům nejkvalitnějších půd. 

Monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků obyvatel 
(např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z nadměrné dopravy, při neukázněnosti 
rekreantů apod.). 

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 
STANOVENÍ 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) 

Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen v grafické části dokumentace v Hlavním výkresu. 

PLOCHY BYDLENÍ 
F)1 plochy bydlení – B 
F)1.1 bydlení hromadné – BH 
F)2 plochy rekreace – R 
F)2.1 rekreace, kulturně historické areály – RX 
F)3 plochy občanského vybavení – O 
F)3.1 občanské vybavení veřejné – Ovs 
F)3.2 občanské vybavení komerční – OK 
F)3.3 občanské vybavení – sport – OS 
F)3.4 občanské vybavení lázeňské – OL 
F)3.5 občanské vybavení – hřbitovy – OH 
F)4 plochy veřejných prostranství – P 
F)4.1 veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch – PP 
F)4.2 veřejná prostranství specifická – PX 
F)5 plochy zeleně – Z 
F)5.1 zeleň – zahrady a sady – ZZ 
F)5.2 zeleň sídelní – ZS 
F)5.3 zeleň ochranná a izolační – ZO 
F)6 plochy smíšené obytné – S 
F)6.1 smíšené obytné venkovské – SV 
F)7 plochy dopravní infrastruktury – D 
F)7.1 doprava silniční – DS 
F)7.2 doprava drážní – DD 
F)7.3 doprava vodní – DV 
F)7.4 zařízení pro dopravu – DZ 
F)7.4 doprava, účelové komunikace, polní cesty – DX 
F)8 plochy technické infrastruktury – T 
F)8.1 vodní hospodářství – TW 
F)8.2 energetika – TE 
F)8.3 nakládání s odpady – TO 
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F)9 plochy výroby a skladování – V 
F)9.1 výroba zemědělská a lesnická – VZ 
F)9.2 výroba drobná a služby – VD 
F)10 plochy smíšení výrobní – H 
F)10.1 smíšené výrobní – obchodu a služeb – HK 
F)10.2 smíšené výrobní – výroby a služeb – HS 
F)11 plochy vodní a vodohospodářské – W 
F)11.1 vodní plochy a toky – WT 
F)12 plochy zemědělské – A 
F)12.1 pole – AP 
F)12.2 trvalé kultury – AT 
F)13 plochy lesní – L 
F)13.1 lesní – LE 
F)14 plochy smíšené nezastavěného území – M 
F)14.1 smíšené nezastavěného území – MNp 
F)14.2 smíšené nezastavěného území zemědělské – MNz 

F)1 PLOCHY BYDLENÍ – B 

F)1.1 BYDLENÍ HROMADNÉ – BH 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy převážně bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů 
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství 
- pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň zahrad, zeleň izolační) a malé vodní 

plochy a toky 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí 
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky občanského vybavení místního významu, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše 

- pozemky dalších staveb a zařízení, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

- další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení, (např. zázemí ke stavbě hlavní, veřejná a soukromá hřiště, 
dětská hřiště, bazény, přístřešky, altány) za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

- fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny 

F)2 PLOCHY REKREACE – R 

F)2.1 REKREACE, KULTURNĚ HISTORICKÉ AREÁLY – RX 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy areálu vinohradnictví a malovýroba vína s nadmístním kulturně historickým významem – Plže. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky staveb a zařízení souboru vinných sklepů pro malovýrobu 
- vinařství – malovýroba, skladování, prezentace a degustace produktů 
- maloobchodní provozy 
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- pozemky sídelní zeleně 
- pozemky ochranné a izolační zeleně 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí 
vč. kulturních hodnot 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky staveb a zařízení pro maloobchodní prodej, stravování, služby za podmínky, že svým charakterem 
a kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním využitím, neovlivňují negativně související území 
svým provozem a nekladou zvýšené nároky na dopravní zátěž území 

F)3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – O 

F)3.1 OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ – Ovs 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy pro veřejné občanské vybavení. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící veřejnosti například pro vzdělávání a výchovu, 
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, vědu 
a výzkum 

- pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport 
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky veřejných prostranství 
- pozemky sídelní zeleně různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační), dětská hřiště 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- bydlení jako doplňková funkce plochy za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení 
- pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, stravování, služby, tělovýchovu a sport za podmínky, 

že svým charakterem a kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním využitím, neovlivňují 
negativně související území svým provozem a nekladou zvýšené nároky na dopravní zátěž území 

- akusticky chráněné prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, 
že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi 

- fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny 

F)3.2 OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ – OK 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy občanského vybavení, využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením 
komerčního charakteru. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, administrativu, tělovýchovu 
a sport 

- pozemky veřejného občanského vybavení 
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, hřišť 
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NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení 
a za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku 

- akusticky chráněné prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, 
že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi 

- fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny 

F)3.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT – OS 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování tělovýchovných a sportovních potřeb 
občanů. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport (sportovní areály, haly, hřiště, koupaliště, koupací 
biotopy, kynologická cvičiště apod…) 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí 
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení, 
a za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení 

- akusticky chráněné prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, 
že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi 

- fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny 

F)3.4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ LÁZEŇSKÉ – OL 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící lázeňství. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky staveb a zařízení lázeňského charakteru (např. objektů pro zdravotní služby, sociální služby) 
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

- pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby 
a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, 
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení, 
a za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení 
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- akusticky chráněné prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, 
že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi 

- fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny 

F)3.5 OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY – OH 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy sloužící pro umístění veřejných pohřebišť. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného pohřebiště, včetně 
souvisejících služeb 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí 
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

F)4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – P 

F)4.1 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH – PP 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy zprostředkovávající bezpečně přístupná veřejná prostranství s významnou prostorotvornou 
a komunikační funkcí, přístupné každému bez omezení v zastavěném území a zastavitelných plochách. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky náměstí, návsí, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších 
- zastávky a zálivy hromadné dopravy 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 

- cyklistické stezky, pěší stezky, odpočinkové plochy, dětská hřiště 
- pozemky související sídelní zeleně 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí 
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např. altány, 
veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, tržiště apod.) 
za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem odpovídají významu a charakteru daného prostoru 

- akusticky chráněné prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, 
že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi 
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F)4.2 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SPECIFICKÁ – PX 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy veřejných prostranství v památkové rezervaci Plže, zprostředkovávající bezpečně přístupná poloveřejná 
prostranství s významnou prostorotvornou a komunikační funkcí, přístupné ve specifickém režimu každému 
bez omezení v zastavěném území a zastavitelných plochách. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších 
- pozemky technické a obslužné dopravní infrastruktury 
- pěší stezky, odpočinkové plochy 
- pozemky související sídelní zeleně 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí 
vč. kulturních hodnot nebo takové důsledky vyvolávají druhotně  

- umisťování staveb, změna užívání staveb nebo změna využití území, které nesouvisí s hlavním 
nebo přípustným využitím plochy, a které narušují charakter a strukturu okolní zástavby  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- akusticky chráněné prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, 
že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Před vydáním územního rozhodnutí musí být 
deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem 
příp. vibracemi. 

F)5 PLOCHY ZELENĚ – Z 

F)5.1 ZELEŇ – ZAHRADY A SADY – ZZ 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, obvykle oplocené, zejména zahrady, které 
nemohou být součástí jiných typů ploch. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- zahrady a sady sloužících pro oddych a samozásobitelské hospodaření 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury 
- chodníky pro pěší, cyklistické trasy a stezky 
- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy 
- objekty, stavby a zařízení doplňkové funkce, například altány, pergoly, veřejná WC, kiosky, dětská hřiště, 

vodní prvky a plochy, naučné stezky… 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

– pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití 
a snížení kvality prostředí 

– stavby související s aktivitami zahrádkaření a samozásobitelského hospodaření (například přístřešky, seníky, 
kůlny, stavby typu stodol, skleníky, přístavba stávajících obytných budov v návaznosti na plochy bydlení) 
za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení kvality prostředí 
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F)5.2 ZELEŇ SÍDELNÍ – ZS 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Významné plochy zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách, parkově upravené a veřejně přístupné 
s významnou prostorotvornou funkcí. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky veřejné, kompoziční nebo izolační zeleně 
- odpočinkové plochy, hřiště, dětská hřiště, rekreační louky 
- drobné vodní plochy a toky 
- pozemky občanského vybavení slučitelného s účelem veřejné zeleně (přístřešky, altány, pergoly, 

rozhledny…) 
- chodníky pro pěší, cyklistické trasy a stezky 
- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy, 
místa pro kontejnery, obslužné komunikace za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují 
kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s odpočinkovými aktivitami 

F)5.3 ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ – ZO 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy v sídlech nebo v nezastavěném území, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch; 
plní funkci ochrannou, doprovodnou, izolační a kompoziční, příp. vytvářejí přechod zástavby do krajiny. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky zeleně koncipované s důrazem na izolační a kompoziční funkci, vhodná druhová skladba 
jednotlivých pater dřevin 

- pozemky zeleně přírodního charakteru 
- dopravní a technická infrastruktura 
- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových a protierozních opatření, vodní toky a plochy 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- veřejná prostranství, veřejná zeleň, zahrady za podmínky, že nedojde k potlačení funkce hlavní 

F)6 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – S 

F)6.1 SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ – SV 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy jsou ve venkovských sídlech určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení v rodinných domech 
(včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci (rekreační chalupy) 
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení, služby 
- pozemky veřejných prostranství, zeleně, hřišť 
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- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových a protierozních opatření, vodní toky a plochy 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- stavby a zařízení pro zemědělství omezeného rozsahu (stavby pro chovatelství a pěstitelství), a nerušící 
výroba a služby za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou 
nezvyšují dopravní zátěž v území 

- zařízení občanského vybavení ubytovacích forem do kapacity 10 osob 
- akusticky chráněné prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, 

že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi 

- fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny 

F)7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – D 

F)7.1 DOPRAVA SILNIČNÍ – DS 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na stávající komunikace – silnice, 
náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihluková opatření 

- pozemky pro pěší a cyklistické stezky, účelové komunikace 
- zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla 
- odstavné a parkovací plochy 
- stavby a zařízení pro údržbu silnic, čerpací stanice pohonných hmot 
- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně 
- krajinná zeleň 
- dopravní a technická infrastruktura 
- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových a protierozních opatření 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- budování inženýrských sítí a účelových komunikací před realizací záměru za podmínky co nejkratšího 
možného křížení s navrženou plochou 

- nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že hluková zátěž 
nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný 
venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření. 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. 

F)7.2 DOPRAVA DRÁŽNÍ – DD 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy slouží k obsluze území drážní dopravou a pro situování staveb a zařízení drah. 
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- plochy obvodu dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně 
- pozemky zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní 

budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov 
- dopravní a technická infrastruktura 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí 
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

- pozemky staveb a zařízení pro občanské vybavení (např. restaurace, stravování, ubytování) a komerci 
za podmínky, že nedojde k omezení hlavního využití a bezpečnosti provozu a za podmínky, že budou 
dodrženy hygienické limity hluku 

- pozemky staveb a zařízení výroby a skladování a dále výroby netovárního charakteru (např. drobná 
řemeslná výroba, výrobní služby…) za podmínky, že nedojde k omezení hlavního využití a bezpečnosti 
provozu 

- nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že hluková zátěž 
nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný 
venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření. 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. 

F)7.3 DOPRAVA VODNÍ – DV 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy pro umístění staveb a zařízení vodní dopravy. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- plochy přístavů, překladišť, zdymadel, plavebních komor a kanálů 
- plochy a budovy provozní, správní, zařízení obchodu, stravování a ubytování, garáže, odstavné a parkovací 

plochy, čerpací stanice pohonných hmot a ostatní účelové stavby spojené s lodní dopravou 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 

F)7.4 ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU – DZ 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy slouží zpravidla k zajištění služeb pro dopravu. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- autobazary, maloobchodní a obchodní provozy, služby pro motoristy 
- budovy provozní, správní 
- odstavná a parkovací stání 
- plochy doprovodné a izolační zeleně 
- plochy související technické infrastruktury 
- protihluková opatření 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 
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F)8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T 

F)7.5 DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, POLNÍ CESTY – DX 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí a pozemků v sídle a krajině 
a umožňující bezpečný průchod krajinou. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- účelové komunikace 
- doprovodná a izolační zeleň, manipulační plochy 
- cyklistické a pěší trasy a stezky, odpočívadla 
- pozemky zeleně, ÚSES 
- dopravní a technická infrastruktura 
- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 

F)8.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – TW 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy zařízení na vodovodech a kanalizacích. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- pozemky dopravní infrastruktury 
- související stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství 
- plochy zeleně a malých vodních ploch a toků 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 

F)8.2 ENERGETIKA – TE 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy zařízení na energetických sítích. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- pozemky staveb a zařízení pro energetiku 
- pozemky dopravní infrastruktury 
- plochy zeleně a malých vodních ploch a toků 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 

F)8.3 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – TO 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů souvisejících s nakládáním s odpady. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky staveb a zařízení pro nakládání s odpady, překladiště odpadů 
- pozemky staveb a zařízení sběrných dvorů, provozů na separaci odpadů 
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- pozemky vedení 
- dopravní a technická infrastruktura 
- pozemky ochranné a izolační zeleně 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že hluková zátěž 
nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný 
venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření. 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. 

F)9 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – V 

F)9.1 VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ – VZ 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy zemědělské nebo lesnické výroby zahrnují převážně stavby živočišné a rostlinné zemědělské výroby, 
např. areály zemědělských služeb, zahradnictví, areály zpracování dřevní hmoty, areály rybochovných zařízení, 
apod. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- pozemky místní technické a dopravní infrastruktury 
- pozemky souvisejících staveb, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství 
- pozemky zeleně ochranné a izolační, malé vodní plochy a toky 
- zařízení vybavenosti a služeb související s hlavním využitím 
- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových a protierozních opatření, vodní toky a plochy 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny 

F)9.2 VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY – VD 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy drobné výroby a služeb zahrnují převážně stavby a zařízení charakteru řemeslné nebo přidružené výroby 
obvykle s maloobjemovou a malosériovou produkcí a služby výrobní i nevýrobní. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- pozemky lokálních veřejných prostranství 
- místní technická a dopravní infrastruktura 
- zeleň ochranná a izolační, malé vodní plochy a toky 
- zařízení vybavenosti a služeb související s hlavním využitím. 
- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových a protierozních opatření, vodní toky a plochy 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny 
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F)10 PLOCHY SMÍŠENÍ VÝROBNÍ – H 

F)10.1 SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – OBCHODU A SLUŽEB – HK 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy zahrnují převážně stavby a zařízení lehké nebo drobné výroby a zařízení pro velkoobchod i zařízení 
pro maloobchod a služby výrobní i nevýrobní. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
- pozemky lokální veřejných prostranství 
- místní technická a dopravní infrastruktura 
- zeleň ochranná a izolační 
- malé vodní plochy a toky 
- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových a protierozních opatření, vodní toky a plochy 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny 

F)10.2 SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VÝROBY A SLUŽEB – HS 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy zahrnují převážně stavby a zařízení lehké nebo drobné výroby a zařízení pro služby výrobní i nevýrobní. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky lokálních veřejných prostranství 
- maloobchodní a obchodní provozy 
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
- zeleň ochranná a izolační, s ohledem na začlenění staveb do krajiny (doprovodná zeleň, liniová zeleň) 
- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových a protierozních opatření, vodní toky a plochy 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení za podmínky, že se nebudou následným provozem 
jednotlivé funkce navzájem obtěžovat nad přípustnou míru 

- pozemky staveb pro bydlení za podmínky, že záměr bude zvláště odůvodněn 
- nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že hluková zátěž 

nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný 
venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření. 

- Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi 

- fotovoltaické panely, solární panely sloužící pouze pro potřeby stavby, na které jsou umístěny 

F)11 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – W 

F)11.1 VODNÍ PLOCHY A TOKY – WT 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. 
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- vodní plochy, koryta vodních toků a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití 
- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu živlu, 

opatření proti extravilánovým vodám, revitalizace vodních toků 
- dopravní a technická infrastruktura 
- účelové komunikace, stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla 
- doprovodná zeleň – břehové porosty, prvky ÚSES 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

- nepřípustné je rušení liniové zeleně podél vodních toků a ploch bez náhrady 
- jakékoli změny využití, které by ohrozily pozemky zajišťující ekologickou stabilitu 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti a zařízení související s rybářstvím nebo rekreací za podmínky, že budou minimalizovány negativní 
dopady do vodního režimu 

F)12 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – A 

F)12.1 POLE – AP 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Produkční plochy zemědělského půdního fondu užívané převážně jako orná půda, případně ostatní zemědělsky 
obhospodařované plochy. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě 
- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem a na koni 
- izolační a doprovodná zeleň 
- drobné vodní plochy a toky 
- plochy nezbytné technické infrastruktury 
- opatření snižující erozní ohrožení, protipovodňová opatření 
- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě (revitalizaci vodních 

toků, hráze, poldry, opatření proti extravilánovým vodám…) 
- opatření pro zachování ekologické rovnováhy území, realizace interakčních prvků 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- manipulační plochy pro sezónní skladování zemědělských produktů, včelíny, seníky, otevřené přístřešky 
pro dobytek na sezónní pastvě, výběhy a ohrady pro dobytek za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí 
ve vymezené ploše 

- změna druhu pozemku (např. výsadba sadu) za podmínky, že plocha nebude oplocena 
- doplňkové stavby a opatření nezbytně nutné pro myslivost, ochranu přírody za podmínky, že nesnižují kvalitu 

prostředí ve vymezené ploše 

F)12.2 TRVALÉ KULTURY – AT 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Produkční plochy zemědělského půdního fondu v území se specifickými přírodními podmínkami pro pěstování 
zejména vinné révy. 
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- intenzivní ovocné sady 
- zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě 
- účelové komunikace 
- izolační a doprovodná zeleň 
- vodní plochy a toky 
- plochy nezbytné technické infrastruktury 
- opatření snižující erozní ohrožení, protipovodňová opatření 
- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě (revitalizaci vodních 

toků, hráze, poldry, opatření proti extravilánovým vodám…) 
- opatření pro zachování ekologické rovnováhy území, realizace interakčních prvků 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí 
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- manipulační plochy pro sezónní skladování zemědělských produktů, vinařské búdy, včelíny, seníky, otevřené 
přístřešky pro dobytek na sezónní pastvě za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše 

- změna druhu pozemku (např. výsadba sadu) za podmínky, že plocha nebude oplocena 
- doplňkové stavby a opatření nezbytně nutné pro myslivost, ochranu přírody za podmínky, že nesnižují kvalitu 

prostředí ve vymezené ploše 

F)13 PLOCHY LESNÍ – L 

F)13.1 LESNÍ – LE 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- hospodaření na PUPFL 
- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových a protierozních opatření, vodní toky a plochy 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

– stavby a zařízení včetně informačních tabulí za podmínky, že slouží pro hospodaření v lese, pro myslivost 
a ochranu přírody, popř. souvisí s rekreačním pohybem v krajině 

– pozemky staveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že jsou nezbytně nutné a nenaruší stabilitu 
okolních porostů 

– realizace menších vodních nádrží za podmínky, že slouží vodohospodářským účelům a zadržení vody 
v krajině 

F)14 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – M 

F)14.1 SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ – MNp 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy rozptýlené krajinné zeleně mimo zastavěné území na nelesních pozemcích doplňující krajinný rámec – 
vegetace je trvalá s obnovou v delším časovém cyklu a spolu s lesem vytváří krajinný rámec. 
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízy, meze, kamenice) 
- pozemky v různé fázi sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky 
- realizace ÚSES, včetně interakčních prvků 
- vodní plochy, opatření, přispívající k vyšší retenční schopnosti území, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová, protierozní a další 
- účelové komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky v případě, že nesnižují kvalitu biotopu 
- činnosti a zařízení, související s extenzivní zemědělskou výrobou a zachováním ekologické rovnováhy území 
- liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, výstavba objektů pro ochranu přírody, včelíny, seníky 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí 
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod. 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- výstavba menších vodních nádrží za podmínky, že jejich využití bude extenzivní 
- plochy pro zalesnění: 

o za podmínky, že se nejedná o pozemky I. a II. tř. ochrany ZPF 
o do cca 1 ha na plochách navazujících na stávající PUPFL 
o do cca 1 ha na plochách, jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude 

zalesněním narušena ekologická diverzita 

F)14.2 SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ – MNz 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

Plochy s víceúčelovým využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemně rovnocenném postavení, přírodní 
ekosystémy jsou využívány kompromisně, což limituje intenzivní formy produkčních a komerčních činností. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- pozemky neintenzivní zemědělské výroby – pastviny, louky, orná půda, sady, zahrady, vinice, rozptýlená 
zeleň, vodní plochy 

- územní systém ekologické stability (ÚSES) včetně interakčních prvků 
- pozemky pro rekreační využívání přírodního potenciálu např. pohyb v přírodě, rekreačních louky… 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury 
- účelové komunikace s převažujícím rekreačním využitím (např. komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu 

s potahem) 
- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů pro zachování ekologické stability území – ÚSES 
- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní 

opatření, revitalizace vodních toků, realizace menších vodních nádrží 
- pozemky staveb pro ochranu přírody 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

- jakékoli změny využití, které by ohrozily pozemky zajišťující ekologickou stabilitu 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- manipulační plochy pro sezónní skladování zemědělských produktů, včelíny, seníky, otevřené přístřešky 
pro dobytek na sezónní pastvě, výběhy a ohrady pro dobytek, posedy za podmínky, že nedojde k potlačení 
hlavního využití a snížení kvality prostředí 

- doplňkové stavby a opatření nezbytně nutné pro myslivost za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního 
využití a snížení kvality prostředí 

- objekty pro údržbu produkčních sadů a zahrad s nerekreačním využitím za podmínky, že nedojde k potlačení 
hlavního využití a snížení kvality prostředí 

- výstavba menších vodních nádrží za podmínky, že jejich využití bude extenzivní 
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F)16 STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

• respektovat podmínky prostorového uspořádání u navržených ploch v případě, že jsou definovány 
ve specifických podmínkách v kap. C)2. Vymezení zastavitelných ploch a kap. C)3. Vymezení ploch 
přestavby; místo podkroví je podmíněně přípustné další podlaží za podmínky, že bude řešeno vhodným 
architektonickým ztvárněním (např. ustupující podlaží…) a nedojde k narušení hodnot území 

• ve stabilizovaných územích a plochách změn zohlednit výškovou hladinu okolní zástavby, maximálně však 
2 NP 

• v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní studie, bude maximální výšková hladina 
zástavby upřesněna touto dokumentací 

• u bytových domů jsou podmíněně přípustné střešní nástavby, za podmínky že lze zajistit odpovídající počet 
parkovacích stání a pokud nedojde k narušení panoramatu obce a hodnot území 

• bude zachována kompaktnost bloků a uličních front (nevhodné demolice narušující hodnoty území jsou 
nepřípustné, zejména nároží) 

• není přípustná výstavba nových staveb pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domů bez přímého 
přístupu z veřejného prostranství 

• max. půdorysná plocha stavby pro individuální rekreaci činí 50 m2 

• pro plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní platí že, objekty nesmí narušit obraz sídla 
a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových 
dominant v krajině 

• výstavba a rekonstrukce výškových staveb (např. větrných elektráren, rozhleden, průmyslových hal, 
venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů a dále staveb 
dopravní infrastruktury) musí být předem projednána se Sekcí nakládání s majetkem Ministerstva obrany 

• nepřípustné je rušení stávajících hřišť v plochách s rozdílným způsobem využití a zmenšování jejich plochy 
novou zástavbou 

• podmínky využití návrhových ploch s chráněnými prostory situovaných podél silnice III/4264 budou 
z hlediska hlukové ochrany respektovány 

PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

• respektovat podmínky ochrany hodnot, viz kap. B)2. Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

• respektovat podmínky ochrany krajinného rázu, viz kap. B)2.2 odůvodnění 

• přechod zástavby do krajiny musí respektovat podmínku, že zástavba navrhovaná na vnějších okrajích 
zastavěného území musí být situována vždy tak, aby do volného území byla orientována nezastavěná část 
stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním 

• stavby pro výrobu a skladování, smíšenou výrobu (výrobní a průmyslové objekty) a zemědělské stavby 
nesmí narušit obraz krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích 
pohledových dominant v krajině; plochy pro výrobu a skladování a plochy smíšené výrobní, situované 
ve vazbě na krajinu, odclonit po obvodu izolační zelení 

F)17 DEFINICE POJMŮ 

Podkroví 

Přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu tradičních typů – 
zpravidla souměrného zastřešení, typem konstrukcí odrážejícími tradiční hodnoty zástavby, umožňujícím funkční 
využití tohoto prostoru a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití; nevytváří svým 
charakterem (např. účelovým zvýšením nadezdívek nad obvodovým zdivem, vysokými pultovými vikýři v šířce 
blízké šíři fasády – nad cca 50%, nebo ji výrazně kopírující, navyšující apod.) další vystupující podlaží (nebo jeho 
část) nad posledním plným nadzemním podlažím. Podkrovím není využívaný prostor pod pultovou nebo plochou 
střechou nad posledním plným podlažím. Podkrovím není prostor pod střechou, kde jsou v nadezdívkách 
obvodových stěn stavby mimo štítu osazeny prosvětlovací otvory. 
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Intenzita zastavění pozemku 

Představuje poměr mezi součtem výměr zastavěných částí ploch (u nadzemních staveb se jedná o součet 
zastavěných ploch pozemku dle § 2 odst. 7 stavebního zákona a výměry dalších zpevněných ploch) k celkové 
výměře ploch. Vyjadřuje nejvýše přípustný podíl zastavění plochy. Nezastavěný zbytek plochy bude využit pro 
výsadbu izolační, okrasné a užitkové zeleně. Důvodem k regulaci intenzity zastavění plochy je ochrana 
krajinného rázu a životního (pracovního) prostředí, tj. zajištění optimální hustoty zastavění v zemědělské krajině 
a zajištění dostatečných volných ploch kolem výrobních staveb. IZP se uplatní u plochy jako celku, a z důvodu 
proporcionality i u jednotlivých dílčích ploch ve vlastnictví odlišných vlastníků. 

Poznámka: do zastavěných částí ploch se pro účely výpočtu IZS započítávají i všechny zpevněné plochy 
(komunikace, parkoviště, nádvoří), kromě komunikací veřejných (místních komunikací). Plochy umožňující přímé 
zasakování dešťových vod (např. mlatové povrchy) se do % zastavění pozemku nezapočítávají. 

Podlaží 

Podlažím se v územním plánu rozumí část stavby, upravená k účelovému využití, vymezená podlahou, stropem 
nebo konstrukcí krovu. 

Podzemní podlaží 

Podzemním podlažím je podlaží, které má úroveň podlahy nebo její větší část níže než 0,80 m pod nejvyšším 
bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3,0 m po obvodu stavby. Podlaží s vyšší úrovní podlahy, včetně 
podlaží ustupujícího, je podlažím nadzemním.  

Nadzemní podlaží 

Pro účely ÚP se jedná o každé podlaží, které nelze pokládat za podzemní. 

Stavební čára 

Hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Poloha hrany budovy ve výši rostlého nebo 
upraveného terénu. Udává závaznou polohu pro výstavbu budovy, její odstup od hranice pozemku vůči 
veřejnému prostranství. 

Charakter okolní zástavby 

Charakter zástavby je dán spolupůsobením struktury zástavby a architektonického výrazu jednotlivých staveb, 
stavebních souborů a nezastavěných ploch (zejména parkových). Na architektonickém výrazu zástavby se podílí 
zejména typ domů (obdélníkový, hákový, …), orientace hřebene vůči ulici nebo návsi (štítová, okapová) a využití 
přilehlých volných ploch. Na architektonickém výrazu stavby se podílí její osazení do terénu, umístění 
na pozemku, měřítko stavby a její členění, tvary prvků zejména střechy, užití materiálů, barevnost, struktura 
povrchů, řešení aj. 

Charakter a struktura zástavby vyjadřují plošné a prostorové parametry zástavby, přičemž jsou dány zejména 
půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním zástavby na pozemcích vzhledem k přilehlým veřejným 
prostranstvím (např. určením vztahu zástavby k uliční a stavební čáře), hustotou zástavby a celkovým hmotovým 
řešením a měřítkem zástavby. 

Výšková regulace zástavby 

Limitní výška zástavby v jednotlivých plochách (tj. maximální počet nadzemních podlaží a možnost využití 
podkroví) je uvedena v podmínkách prostorového uspořádání, případně v regulativech předmětných návrhových 
ploch. 

Nové i rekonstruované stavby musí svou výškovou hladinou reflektovat prostorově-funkční vztahy v území 
a dílčích lokalitách, nesmí narušovat stabilizované vztahy a hodnoty území. Je nezbytné, aby byl respektován 
vztah k okolní zástavbě. 

Nerušící výrobní činnosti 

Výroba neprodukující škodlivé vlivy do okolních ploch v míře přesahující limity pro bydlení. 

Občanské vybavení místního významu 

Jedná se o občanské vybavení, které slouží převážně obyvatelům přilehlého území (maloobchodní a stravovací 
služby, zařízení péče o děti, předškolní zařízení, sportovní a relaxační zařízení). Přitom plocha pozemku 
maloobchodních zařízení nesmí přesáhnout 1000 m2. 



Územní plán Petrov  Textová část 

 41 

Hygienické limity 

Jedná se o nepřekročitelné limity negativních účinků na veřejné zdraví a životní prostředí, stanovené obecně 
platnými právními předpisy (zákony, vyhláškami, normami). Tyto limitní hodnoty vyjadřují přípustnou míru účinků 
primárních i druhotných (kumulovaných a synergických) pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch 
s možností situovat chráněné prostory vymezené územním plánem. 

Související dopravní a technická infrastruktura 

Vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení dopravního a technického vybavení, např. účelové 
komunikace, vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení atd., 
související s funkčním využitím dané plochy, anebo ploch navazujících. 

Územní systém ekologické stability, též zkratka ÚSES 

Od konce 70. Let 20. Století v České republice rozvíjená koncepce územního zajištění ekologické stability, 
skládající se z vymezování kostry ekologické stability jako souboru existujících a relativně ekologicky stabilních 
segmentů krajiny významných z hlediska biodiverzity a z plánování územních systémů ekologické stability, 
výsledkem obou operací v krajině je návrh ekologické sítě (Buček, 2007). 

Skladebné prvky ÚSES – územní systém ekologické stability se skládá z účelně vybraných ekologicky 
významných segmentů krajiny, doplněných o další skladebné části (Löw a kol., 1995). Celý systém musí splňovat 
základní funkční a prostorové parametry: 
- rozmanitost potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území 
- jejich prostorové vazby (směry biokoridorů, polohy přirozených migračních bariér 
- nezbytné prostorové parametry (minimální plochy biocenter a maximální délky biokoridorů) 
- aktuální stav krajiny 
- společenské limity a záměry určující současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému 

(Míchal, 1994) 

Dle převažující funkce jsou skladebné části ÚSES děleny na: 
- biocentra 
- biokoridory 
- interakční prvky 

ÚSES je dále členěn do tří hierarchických úrovní (lokální, regionální, nadregionální). 

Biocentrum 

Biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či 
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Pro biocentrum musí být dodrženy takové parametry (hlavně 
rozloha a stupeň ekologické stability), aby bylo možné zajistit trvalou existenci cílových druhů a společenstev 
přirozeného genofondu krajiny (Sklenička 2003). 

Biokoridor 

Území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich 
migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Funkčnost biokoridorů podmiňují jejich prostorové 
parametry (délka a šířka), struktura a druhové složení biocenóz. Význam biokoridorů pro různé druhy a skupiny 
organismů není doposud plně objasněn, ale lze všeobecně říci, že nejlépe fungují biokoridory v nichž je souvisle 
vytvořeno prostředí daného typu biocenózy. 

Interakční prvek 

Je skladebnou částí ÚSES hierarchicky na nejnižší úrovni, nemusí být propojeny s ostatními skladebnými částmi 
ÚSES. Jedná se o krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních 
skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Interakční 
prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady 
druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). 

Mohou to být plochy zeleně, jako jsou parky, izolovaná maloplošná chráněná území nebo třeba izolované remízy 
v polích. Interakční prvek není součástí legislativně definovaného ÚSES. 

Výrobní služby 

Výrobní služby (producer services, služby pro podniky) – jde o služby určené především firmám či úřadům, 
než přímo individuálním spotřebitelům. Výrobní služby jsou vázány na ostatní aktivity, výrobní či nevýrobní 
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(banky, reklamní a marketingové agentury, právnické kanceláře, apod.). Jejich produktem jsou tzv. intermediální 
výstupy, tj. výstupy, které pak nějaký další subjekt využije k produkci finálního produktu/služby. 

Řemeslná drobná výroba 

Výroba netovárního charakteru, tj. malého rozsahu co do výměry pozemku, počtu zaměstnanců a objemu 
přepravy; jedná se o stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou 
nezvyšují dopravní zátěž v území nad míru obvyklou; za řemeslnou výrobu nelze považovat např. klempírny, 
lakovny, betonárny a provozy, vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území. 

Poznámka: 

V případných pochybnostech o významu použitých pojmů v tomto územním plánu je rozhodný obvyklý význam 
v urbanistické, architektonické a stavební praxi. 

G) 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 

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a opatření je vymezen ve Výkresu veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření níže uvedených nevylučuje možnost 
vymezit další veřejně prospěšné stavby, opatření příp. asanace v navazující územně plánovací dokumentaci. 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
VPS charakteristika VPS k.ú. Identifikace ploch v ÚP 

dopravní a technická infrastruktura (komunikace) 

VD1 výstavba parkoviště v Plžích Petrov P6 

VD4 výstavba parkoviště za přístavem Petrov Z13 

VD5 výstavba dopravní a technické infrastruktury Za sborem Petrov Z3 

VD6 výstavba dopravní a technické infrastruktury Za Kapličkou Petrov Z15 

VD7 výstavba dopravní a technické infrastruktury Babidoly Petrov Z10 

VD8 výstavba dopravní a technické infrastruktury Padělky Petrov Z14 

VD9 výstavba dopravní a technické infrastruktury účelové komunikace Petrov Z17 

VD10 výstavba dopravní a technické infrastruktury Petrov P5 

technická infrastruktura (inženýrské sítě) 

VT1 nadzemní vedení zvn 400 kV Petrov CNZ-E1-TEE01 

VT2 nadzemní vedení vvn 110 kV Petrov CNZ-E2-TEE09 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 
VPO charakteristika VP0 k.ú. identifikace – využití 

plochy 

založení prvků územního systému ekologické stability 

VU2 plocha pro biocentrum Petrov K2 

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 

Nejsou vymezeny. 

I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Nejsou navržena. 
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J) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

Jsou vyznačeny v grafické části ve Výkresu základního členění území a v Hlavním výkresu. 
 

Ozn. Způsob budoucího využití území podmínky pro prověření budoucího využití plochy 

R1 smíšené obytné venkovské • respektovat charakter stávající zástavby 

• výšková regulace zástavby max. 2 NP + podkroví 

• řešit vymezení veřejných prostranství (odpočinkové plochy pro oddych a setkávání 
občanů, bez pozemních komunikací) o odpovídající výměře dle platné legislativy 

R2 smíšené obytné venkovské • respektovat charakter stávající zástavby 

• výšková regulace zástavby max. 2 NP + podkroví 

• řešit problematiku hluku z dopravy 

R3 koridor RDS18-B varianta B 
obchvatu silnice I/55 severně 
Petrova (dle ZÚR JMK) 

• řešit výslednou trasu s maximálním důrazem na ochranu ploch obce proti vlivům hluku 
a vibracím 

• respektovat podmínky CHOPAV Kvartér řeky Moravy 

• respektovat podmínky ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví 
CZ0621025 

• respektovat podmínky lokalit NATURA 2000 

• respektovat podmínky ochrany Baťova kanálu 

R4 koridor RDS18-A varianta A 
obchvatu silnice I/55 jižně 
Petrova (dle ZÚR JMK 

• řešit výslednou trasu při jižní straně koridoru, tj. co nejdále od jižního cípu památkové 
rezervace s ochranným pásmem 

• řešit výslednou trasu s maximálním důrazem na ochranu ploch obce proti vlivům hluku 
a vibracím 

• respektovat podmínky CHKO Bílé Karpaty 

R5 smíšené obytné venkovské • řešit napojení na navrženou technickou infrastrukturu 

• intenzita zastavění pozemku – max. 30% 

• respektovat porosty na terénní elevaci v severní části, včetně doupných stromů. 

• orientace zahrad do krajiny 

• minimální podíl zeleně 40% včetně respektování stávajícího porostu u soutoku struh 
(Natura 2000) 

• výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 
 

Ve vymezených plochách a koridorech nelze umístit žádné stavby, které by v budoucnu znemožnily realizaci 
navrženého záměru. 

K) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY 
PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI 

Územní rozsah je vymezen v grafické části ve Výkresu základního členění území. 
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V řešeném území jsou zpracováním územní studie podmíněny tyto plochy: 

ozn. 
Plochy 
změn 

způsob využití území lokalita u vymezených ploch bude předmětem řešení: 

US1 Z8 plochy smíšené 
obytné venkovské 

Padělky • rozsah a způsob uspořádání zástavby 

• obsluha území dopravní a technickou infrastrukturou 

• střety s trasami technické infrastruktury a ostatními limity 
využití území 

• vymezení veřejného prostranství (odpočinkové plochy pro 
oddych a setkávání občanů, bez pozemních komunikací) 
o odpovídající výměře dle platné legislativy 

• prověření potřeby umístění veřejného občanského vybavení 

• prostorové řešení přizpůsobit historické parcelaci lokality 

• zachování odstupu od toku Radějovky při lokalizaci stavebních 
objektů 

• prověření možnosti zachování význačných prvků dřevin 

• orientace zahrad do krajiny k západu 

• řešení odtokových poměrů vzhledem k blízkosti Radějovky 

US2 Z1 OK – plochy pro 
rozvoj komerčních 

aktivit 

Kučovánky • respektovat podmínky CHKO Bílé Karpaty 

• respektovat podmínky ochranného pásma památkové 
rezervace Plže 

• respektovat intenzitu zastavění pozemku max. 50% 

• prověřit možnost situovat chráněné prostory v sousedství 
koridoru územní rezervy R3 RDS 18-b 

• rozsah a způsob uspořádání zástavby 

• obsluha území dopravní a technickou infrastrukturou 

• střety s trasami technické infrastruktury a ostatními limity 
využití území 

• v případě, že budou navrhovány objekty k vnějšímu okraji 
podél jihovýchodní či jihozápadní strany, uplatnit sníženou 
podlažnost oproti hlavnímu výškovému regulativu 

• v ploše OP VPR Plže přednostně řešit výsadbu zeleně za 
účelem pohledového odclonění vlastní VPR 

• podél jihovýchodní a jihozápadní hranice řešit vnější ozelenění, 
nebudou používány nepůvodní druhy dřevin 

• v rámci struktury areálu uplatnit travnaté plochy mezi objekty 

US3 P3 plochy smíšené 
obytné venkovské 

jižní část obce • respektovat podmínky CHKO Bílé Karpaty 

• řešit napojení na stávající technickou infrastrukturu 

• řešit střet s nadzemním vedením vn 

• respektovat prvky vzrostlé zeleně 

• orientace zahrad do krajiny k západu 

• intenzita zastavění pozemku – max. 30% 

• minimální podíl zeleně 30% s těžištěm po obvodu plochy 

• v maximální možné míře respektovat kvalitní prvky zeleně 
v ploše 

• výšková hladina zástavby max. 1 NP + podkroví 
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ozn. 
Plochy 
změn 

způsob využití území lokalita u vymezených ploch bude předmětem řešení: 

US4 Z7 plochy smíšené 
obytné venkovské 

U přístavu • prověřit způsob zastavění 

• řešit dopravní obsluhu a napojení na stávající technickou 
infrastrukturu 

• respektovat charakter stávající zástavby 

• řešit střet s elektronickým komunikačním vedením 

• řešit střet s OP nadzemního vedení vn 

• řešit střet se záplavovým územím 

• objekty situovat do východní části plochy, zahrady orientovat 
ke strouze 

• zachovat dřeviny podél levého břehu strouhy 

• zajistit volný pás podél levého břehu strouhy 

• intenzita zastavění pozemku – max. 30% 

• výšková hladina zástavby max. 1 NP + podkroví 

Lhůta pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o studii do evidence územně plánovací 
činnosti – do 4 let od nabytí účinnosti ÚP Petrov. 

L) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Nestanoveno. 

M) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 
ČÁSTI 

Dokumentace územního plánu obsahuje 45 listů textu. 

Dokumentace územního plánu obsahuje 7 listů grafické části: 
I.1 Výkres základního členění území     1 :  5 000 
I.2 Hlavní výkres       1 :  5 000 
I.3 Výkres koncepce dopravní infrastruktury    1 :  5 000 
I.4 Výkres koncepce veřejné infrastruktury    1 :  5 000 
I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 :  5 000 
I.6 Výkres ochrany přírody a krajiny a ÚSES    1 :  5 000 
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II.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1 :  5 000 

II.3 Výkres širších vztahů      1 : 50 000 


