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A) ÚZEMNÍ PLÁN STRANN› - TEXTOVÁ »ÁST
a)

Vymezení zastavÏného území
Na území obce Strann˝ je k datu 10. 1. 2014 20. 4. 2021 vymezeno celkem deset jedenáct
zastavÏn˝ch území.
Vymezení zastavÏného území je znázornÏno ve v˝kresové Ëásti územního plánu: v˝kres
základního ËlenÏní území (1) a hlavní v˝kres (2).

b)

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot
b.1) Vymezení ¯eöeného území
ÿeöen˝m územím je správní území obce Strann˝, které tvo¯í katastrální území Strann˝.

b.2) Koncepce rozvoje ¯eöeného území
Územní plán Strann˝ si klade za cíl vytvo¯it územní p¯edpoklady pro zachování specifické
rázovitosti, zachovat a návrhem podpo¯it p¯írodní a krajiná¯ské hodnoty kulturní krajiny. Pro rozvoj
podstatná je pomÏrnÏ dobrá dopravní dostupnost mÏst (Neveklov, Beneöov).
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro úËelné vyuûívání zastavÏného území a zajistit
ochranu nezastavÏného území a to zejména stávajících p¯írodních a kulturnÏ-historick˝ch hodnot v
krajinÏ. Územním plánem jsou vytvo¯eny podmínky pro p¯imÏ¯en˝ rozvoj venkovského bydlení zejména
ve Stranném, smíöeného - venkovského vyuûití v místní Ëásti B¯evnice, rozvoj obËanské vybavenosti
ve¯ejného charakteru - sportu, ve¯ejné zelenÏ a dopravní infrastruktury.
Územním plánem jsou dány podmínky pro rekreaËní vyuûívání krajinného rámce, preventivní
ochranu öiröího území p¯ed erozí.
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území
Urbanistická v˝chodiska, kulturnÏ-historické hodnoty
Krajina západního okraje Beneöovska má charakter leso-zemÏdÏlské krajiny s†vesnick˝mi sídly
kompaktních p˘dorys˘, rozloûen˝mi ve vzájemn˝ch vzdálenostech odpovídajících mírnÏ zvlnÏnému
terénu s†nev˝raznou Ëlenitostí. SouËasn˝ charakter sídel Strann˝ a B¯evnice je urËen p˘vodní st¯edovÏkou
zástavbou.
Územním plánem je respektováno základní prostorové ËlenÏní zastavÏného území:
-

-

Strann˝:
Jádro urbanistické struktury tvo¯í zástavba zemÏdÏlsk˝ch usedlostí okolo nepravidelné návsi se
zastavÏn˝m st¯edem.
V˝znamn˝m kompoziËním prvkem je vzrostlá zeleÚ (zahrady, sady), která spoluvytvá¯í siluetu
sídla spoleËnÏ se dvÏma vodními nádrûemi na jihozápadním okraji.
B¯evnice:
zemÏdÏlská osada s doposud zachoval˝mi usedlostmi, zahradami s drobn˝mi vodními
nádrûemi.
Zásady pro územnÏ rozvojovou a stavební Ëinnost:
Stávající urbanistická struktura jednotliv˝ch sídel musí b˝t zachována a s p¯ihlédnutím k jejich
velikosti a potenciálu rozvoje logicky rozvinuta. éádoucí je zejména:
zachování tradiËních hmot a forem zástavby v†historickém jádru obou sídelních
útvar˘,
novou zástavbu v sídlech prioritnÏ smÏ¯ovat k†zahuötÏní a doplnÏní (arondaci)
zastavÏn˝ch území,
pro v˝robní aktivity prioritnÏ vyuûít existující hospodá¯ské objekty (stodoly),
vylouËení stavebních zásah˘ do jednotliv˝ch vrchol˘ zvlnÏné krajinné oblasti.

-

V†¯eöeném území jsou respektovány a chránÏny tyto hodnoty (popis v Ëásti od˘vodnÏní):
vymezené archeologické zóny II. a IV. stupnÏ,
památník padl˝ch v 1. svÏtové válce na Provodné, Provodná je zároveÚ v˝znamn˝m
vyhlídkov˝m místem,
Boûí muka p¯i silnici na Nov˝ Knín,
k¯íûek v krajinÏ severozápadnÏ od obce pod lesním remízem.

Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
ÚP Strann˝ vytvá¯í podmínky pro ochranu vöech p¯írodních hodnot v†území, které v†zásadÏ
respektuje a je s†nimi koordinován. VÏtöina dochovan˝ch p¯írodních prvk˘ je územním plánem zapojena
do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interakËní prvky).
Územním plánem je respektováno základní krajinné ËlenÏní zastavÏného území:
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-

-

-

-

-

p¯írodnÏ hodnotné krajinné celky zahrnující lesní komplexy umístÏné v†prstenci okolo kotliny
s†obcí Strann˝. Na jihu jsou to zalesnÏné vrcholy Chlum – Dubí – Vröky, na severu pak Hájek –
MÏsíËek;
p¯írodnÏ hodnotné krajinné prvky v zemÏdÏlské krajinÏ zahrnující drobné zalesnÏné v˝stupy
skalek jako H˘rka, Provodná hora a Vröky;
p¯írodnÏ hodnotné krajinné prvky zahrnující mÏlká údolí drobn˝ch vodoteËí - potok˘
MladËinského, Tloskovského a B¯evnice , kde jsou novÏ zakládány luËní porosty; místy se jedná
o pomÏrnÏ kvalitní mezofilní ovsíkové louky, v†okolí tok˘ i podmáËené louky s†p¯irozen˝mi
druhy rostlin;
krajinn˝ prostor zahrnující odlesnÏnou intenzivnÏ zemÏdÏlsky vyuûívanou krajinu s ornou
p˘dou, loukami a pastvinami, s ojedinÏl˝mi doprovodn˝mi liniov˝mi porosty.
V†¯eöeném území jsou respektovány a chránÏny tyto hodnoty:
v˝znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona - lesy, vodní plochy a údolní nivy
v˝znamné krajinné prvky evidované a navrûené k registraci:
VKP 23 Remízek nad MladËinou - kamenit˝ remízek s porostem d¯evin (návrh na registraci)
VKP 24 Mok¯ad u MladËiny- podmáËená louka s p¯irozen˝mi druhy v údolní nivÏ (VKP ze
zákona)
VKP 25 RybníËek Strann˝ (MÏchurák) - rybníËek v†obci s†p¯eváûnÏ travnat˝mi b¯ehy a
s†b¯ehov˝m porostem vrb (VKP ze zákona)
VKP 26 LuËiötÏ porost - porost d¯evin na lesní i nelesní p˘dÏ v pramenné oblasti
Tloskovského potoka (návrh na registraci)
VKP 27 LuËiötÏ Olöina - olöina na lesní p˘dÏ v pramenné oblasti Tloskovského potoka (VKP ze
zákona)
VKP 28 Pod Dubím-Olöina - olöina na nelesní p˘dÏ s p¯irozen˝mi druhy (návrh na registraci)
VKP 29 Pod Vröky - porost podél cesty a na nelesní p˘dÏ (návrh na registraci)
VKP 32 Remízky B¯evnice – 32A skupina strom˘ a v˝stavek dubu letního (návrh na registraci),
32B kamenit˝ remízek s dubem letním (návrh na registraci)
p¯írodní biotopy, které se v území vyskytují:
M1.1
rákosiny eutrofních stojat˝ch vod
T1.1
mezofilní ovsíkové louky
T1.3
poháÚkové pastviny
T1.5
vlhké pcháËové louky
T1.6
vlhká tuûebníková lada; podél potok˘ a na svahov˝ch prameniötích, vzniklé zpravidla
z†vlhk˝ch pcháËov˝ch luk ponechan˝ch ladem, Ëasto s†nimi tvo¯í mozaiku
K2.1
vrbové k¯oviny hlinit˝ch a písËit˝ch náplav˘
K3
vysoké mezofilní k¯oviny – meze, remízky, doprovodná zeleÚ; roztrouöenÏ po celém
území
L2.2B
degradované údolní jasanovo olöové luhy;
liniové prvky doprovodné zelenÏ katastrálnÏ evidované Ëi prvky zelenÏ na orné p˘dÏ;
malé vodní plochy a drobné vodoteËe s b¯ehovou a doprovodnou zelení katastrálnÏ
neevidované;
drobné sakrální památky v krajinÏ (Boûí muka, k¯íûek pod H˘rkou), kulturnÏ historick˝ potenciál
krajiny.

c)

Urbanistická koncepce
ZastavÏné území plní p¯edevöím smíöenou funkci (bydlení vËetnÏ drobného podnikání a
hospoda¯ení, okrajovÏ rekreace), menöí v˝znam má obËanská vybavenost (Strann˝). Z hlediska funkËního
vyuûití p¯evaûuje a nadále bude p¯evaûovat vyuûití smíöené obytné s p¯evaûujícím venkovsk˝m
charakterem zástavby v p˘vodním jádru sídla a navazující plochy bydlení v rodinn˝ch domech.
Územní plán zachovává stávající v˝robní za¯ízení - dominantní areál ûivoËiöné v˝roby ve
Stranném. I nadále vöak bude p¯evládat vyjíûÔka za prací. Nové plochy v˝roby a skladování nejsou
navrûeny. Vzhledem k d˘leûitosti za¯ízení v˝roby a v˝robních sluûeb pro stabilizaci sídelních útvar˘ mohou
b˝t vybraná za¯ízení umísùována i ve stávajících Ëi navrûen˝ch plochách, avöak pouze v souladu s regulativy
vyuûití ploch. Ve shodÏ s navrûen˝mi regulativy bude moûno v obci umísùovat neruöící za¯ízení nap¯.
drobné v˝roby, sluûeb, ¯emesel a agroturistiky tak, aby se mj. mohl obnovit úËel v souËasnosti
nevyuûívan˝ch objekt˘ v zemÏdÏlsk˝ch usedlostech.
Návrh územního rozvoje
Strann˝
P˘vodní územní plán logicky smÏ¯oval rozvoj na - k v˝robÏ protilehlou - severní stranu. Hlavní
lokalita, urËena pro individuální v˝stavbu rodinn˝mi domy, jiû byla provÏ¯ena územní studií. Nov˝ územní
plán p¯ebírá tuto lokalitu Z1. DÏlí ji na dvÏ Ëásti (Ëást Z1a Ëást Z1b). Cílem je zamezit vytvá¯ení velk˝ch
nezastavÏn˝ch proluk. Dalöí rozvoj je navrûen v návaznosti na Obecní ú¯ad. V jeho sousedství je navrûen
rozvoj pro smíöené venkovské vyuûití (plocha Z2). Územním plánem navrûená p¯estavbová plocha P1 v
Ëásti navazující na usedlosti vymezuje území pro smíöené venkovské vyuûití, v Ëásti navazující na Obecní
ú¯ad vymezuje plochu obËanského vybavení-sportu a ve zbylé Ëásti vymezuje plochu ve¯ejn˝ch
prostranství - ve¯ejná zeleÚ, tzv. “Obecní park”.
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B¯evnice
Západním smÏrem, v návaznosti na stávající systém dopravní obsluhy, je navrûen i rozvoj
B¯evnice - lokality Z3 a Z4 - rozöí¯ené o lokalitu Z1/Z4. V zásadÏ by se mÏlo jednat o v˝stavbu
neintenzivního charakteru - usedlosti se zahradami umoûÚující hospoda¯ení.
Samoty
Samoty (vyuûívané zejména pro bydlení spoleËnÏ s hospoda¯ením a rekreací) jsou územnÏ
stabilizovány s moûností p¯íleûitostné intenzifikace zástavby v navazujících zahradách. Rozvoj mimo
zastavÏné území není navrûen.
c.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmÏny v jejich vyuûití
Cílem koncepce uspo¯ádání sídla je koordinace zájm˘ a vztah˘ v zastavÏném území z hlediska
rozdíln˝ch moûností jeho vyuûití, zájm˘ ochrany urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot v sídle. Za
tímto úËelem územní plán stanovuje plochy s rozdíln˝m vyuûitím v zastavÏném území, zastaviteln˝ch
plochách a pro liniové stavby v krajinÏ.
Plochy jsou ËlenÏny podle charakteru vyuûití, limitujících jev˘ a prostorového obrazu sídla na:
-

-

-

-

-

Plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
Plochy urËené pro smíöené vyuûití vesnického charakteru, pro bydlení s vyööím podílem
hospodá¯ské sloûky (zemÏdÏlská a ¯emeslná v˝roba). Funkce bydlení je obvykle smíöena s
jin˝mi funkcemi.
Plochy bydlení v rodinn˝ch domech - venkovské (BV)
Plochy bydlení, ve kter˝ch p¯evaûují rodinné domy s chovatelsk˝m a pÏstitelsk˝m zázemím pro
samozásobení s p¯ímÏsí neruöících obsluûn˝ch funkcí místního v˝znamu.
Plochy bydlení - v bytov˝ch domech (BH)
Plochy bydlení ve kter˝ch p¯evaûují bytové domy s odpovídajícím zázemím.
Plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
Plochy urËené pro obËanskou vybavenost, která je nezbytná pro zajiötÏní a ochranu základního
standardu a kvality ûivota obyvatel a jejíû existence v území je v zájmu státní správy a
samosprávy.
Plochy obËanského vybavení - sport (OS)
Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní Ëinnosti a regeneraci organismu a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve¯ejn˝ch prostranství.
Plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská a lesnická v˝roba (VZ)
Plochy urËené pro zemÏdÏlskou ûivoËiönou a rostlinnou v˝robu, pro malohospoda¯ení,
zemÏdÏlské sluûby, p¯idruûenou nezemÏdÏlskou v˝robu, zahradnictví, lesní hospodá¯ství a
zpracování d¯evní hmoty vËetnÏ komerËní vybavenosti související s funkËním vyuûitím plochy.
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
zahrnují pozemky jednotliv˝ch druh˘ ve¯ejného prostranství.
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro
p¯imÏ¯ené umístÏní, rozsah a dostupnost p¯eváûnÏ parkovÏ upraven˝ch pozemk˘ ve¯ejné
zelenÏ.
Plochy zelenÏ - zeleÚ p¯írodního charakteru (ZP) zahrnují pozemky zelenÏ v sídle udrûované v
p¯írodÏ blízkém stavu, pozemky ostatní zelenÏ v sídle mající nap¯. ochrann˝ a izolaËní charakter
apod.
Plochy zelenÏ - zeleÚ nezastaviteln˝ch soukrom˝ch zahrad (ZN)
zahrnují plochy vyhrazené zelenÏ (zahrad, sad˘) s od˘vodnÏn˝m omezením zastavitelnosti.
Plochy technické infrastruktury - inûen˝rské sítÏ (TI)
Zahrnují zejména pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provoznÏ
souvisejících za¯ízení
Plochy dopravní infrastruktury - silniËní doprava (DS)
zahrnují zejména pozemky silnic a vybran˝ch místních komunikací.
Plochy dopravní infrastruktury - místní a úËelové komunikace (DS.1)
zahrnují zejména pozemky místních komunikací a úËelov˝ch komunikací v krajinÏ, vËetnÏ
historick˝ch p˘vodních polních cest navrûen˝ch k obnovÏ.

Pro vymezené plochy jsou stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo zmÏny v jejich vyuûití
(podmínky ploöného a prostorového uspo¯ádání - viz. kap. f).
c.2) Vymezení zastaviteln˝ch ploch
ÚP Strann˝ jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy urËené k zastavÏní):
Strann˝:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:

Z 1a
plochy bydlení v rodinn˝ch domech - venkovské
(BV); plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV).
Plocha na severním okraji Stranného urËená
pro bydlení v rodinn˝ch domech s navazujícími
privátními zahradami, ve¯ejné prostranství komunikace a související prostranství, dopravnÏ

Hlavní vyuûití:
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propojitelná s plochou p¯estavby P2 a navrûenou
úËelovou komunikací N1.
Realizace zámÏru je podmínÏna provÏ¯ením
hlukové zátÏûe území v rámci navazujících
správních ¯ízení.

Specifické podmínky:

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:

Z 1b
plochy bydlení v rodinn˝ch domech - venkovské
(BV)
Plocha na severním okraji Stranného urËená
pro bydlení v rodinn˝ch domech s navazujícími
privátními zahradami. Plocha bude zastavÏna aû
následnÏ po naplnÏní Z1a z cca 70%.
Realizace zámÏru je podmínÏna provÏ¯ením
hlukové zátÏûe území v rámci navazujících
správních ¯ízení.

Hlavní vyuûití:
p¯eváûnÏ
Specifické podmínky:

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:

Z2
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plocha urËená p¯eváûnÏ pro smíöené - venkovské
vyuûití (bydlení, hospoda¯ení) v jiûní Ëásti
Stranného.
Stavby pro bydlení situovat mimo PHO chovu
zví¯at.

Specifické podmínky:
B¯evnice:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:

Z3
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plocha urËená p¯eváûnÏ pro smíöené - venkovské
vyuûití (bydlení, hospoda¯ení) v severozápadní
Ëásti B¯evnice.

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:

Z4 - rozöí¯ená o lokalitu Z1/Z4.
plochy smíöené obytné - venkovské (SV); plochy
zelenÏ - zeleÚ p¯írodního charakteru (ZP); plochy
zelenÏ - zeleÚ nezastaviteln˝ch soukrom˝ch
zahrad (ZN)
plocha urËená p¯eváûnÏ pro smíöené - venkovské
vyuûití (bydlení, hospoda¯ení) se zahradami a
pásem ochranné/izolaËní zelenÏ v jihozápadní
jihov˝chodní Ëásti B¯evnice.
Respektovat les v kontaktní poloze.
Realizace zámÏru je podmínÏna provÏ¯ením
hlukové zátÏûe území v rámci navazujících
správních ¯ízení.

Hlavní vyuûití:

Specifické podmínky:

Zastavitelné plochy a jejich dalöí ËlenÏní jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 návrhu ÚP
Strann˝ (V˝kres základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní
vyuûití plochy, dalöí p¯ípustné, podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití a nep¯ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je
uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.
c.3) Vymezení ploch p¯estavby
ÚP Strann˝ jsou vymezeny plochy p¯estavby.
Strann˝:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:

P1
plochy smíöené obytné - venkovské (SV); plochy
obËanského vybavení - sport (OS); plochy
ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
plocha urËená p¯eváûnÏ pro smíöené - venkovské
vyuûití (bydlení, hospoda¯ení), sportovní
vybavení a “Obecní park” v jiûní Ëásti Stranného.

Hlavní vyuûití:

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:

P2
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plocha pro p¯ístupovou komunikaci propojující
novou zástavbu s obcí.
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Plochy p¯estavbové jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 návrhu ÚP Strann˝ (V˝kres
základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí
p¯ípustné, podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití a nep¯ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole
f.1) Plochy s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.

-

c.4) Vymezení systému sídelní zelenÏ
V sídle je nutno chránit zeleÚ na vymezen˝ch plochách ve¯ejn˝ch prostranstvích (zejména
na návsi ve Stranném).
P¯i obnovÏ a nové v˝sadbÏ na plochách ve¯ejného prostranství nutno volit zeleÚ odpovídající
p¯irozenému charakteru vegetace v daném území.

-

ÚP Strann˝ jsou navrûeny plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV) v rámci Ëásti
lokality P1 - “tzv. Obecní park”.
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek
p¯imÏ¯ené umístÏní, rozsah a dostupnost p¯eváûnÏ parkovÏ upraven˝ch pozemk˘ ve¯ejné
zelenÏ.
P¯i obnovÏ a nové v˝sadbÏ nutno volit zeleÚ odpovídající p¯irozenému charakteru vegetace v
daném území.

-

Územní plán vymezuje plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZN).
Plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ jsou vymezeny zejména za úËelem
vyuûívání zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského p˘dního fondu nacházejících se v
zastavÏném území.
Jde o pozemky, které jsou v˝znamnÏ dotËeny limity vyuûití území, spoluvytvá¯ejí krajinn˝ rámec
sídelního útvaru a je tedy na nich nutné omezit moûnost umísùování staveb a dalöích za¯ízení.
ÚP Strann˝ jsou navrûeny plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZN) v rámci Ëásti
lokality Z4 - rozöí¯ené o lokalitu Z1/Z4.

-

Územním plánem vymezuje plochy zelenÏ - zeleÚ p¯írodního charakteru (ZP) za úËelem
zajiötÏní podmínek pro ochranu ploch zelenÏ p¯írodÏ blízkého charakteru, které se nacházejí v
zastavÏném území a jsou bud’ souËástí vymezeného územního systému ekologické stability
nebo pozemk˘ chránÏn˝ch Ëástí p¯írody. Spadají sem i pozemky ostatní zelenÏ v sídle mající
nap¯. ochrann˝ a izolaËní charakter.
Územním plánem jsou navrûeny plochy zelenÏ - zeleÚ p¯írodního charakteru (ZP) v rámci Ëásti
lokality Z4 - rozöí¯ené o lokalitu Z1/Z4.
P¯i obnovÏ a nové v˝sadbÏ nutno volit zeleÚ odpovídající p¯irozenému charakteru vegetace v
daném území.

d)

Koncepce ve¯ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura

-

éelezniËní doprava
Územní plán nevymezuje ûádnou plochu pro dopravní infrastrukturu ûelezniËní, pro umístÏní
staveb nebo za¯ízení ûelezniËní dopravy.

-

Letecká doprava
Územní plán nevymezuje ûádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou, pro umístÏní
staveb nebo za¯ízení letecké dopravy.

-

Vodní doprava
Územní plán nevymezuje ûádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro
umístÏní staveb nebo za¯ízení vodní dopravy.

SilniËní doprava
Trasy silnic II. a III. t¯ídy je t¯eba povaûovat za dlouhodobÏ stabilizované (v rámci bÏûné silniËní
údrûby budou provádÏny pouze místní opravy, bude zajiöùováno uvolnÏní rozhledov˝ch polí v trase i
k¯iûovatkách a öí¯kové uspo¯ádání pr˘jezdního pr˘¯ezu bude postupnÏ upravováno pro vedení minimální
silniËní kategorie S 7,5/70 u silnic II. t¯ídy a S7,5/50 u silnic III. t¯ídy).
Síù místních a úËelov˝ch komunikací
Pr˘jezdní úseky silnic jsou tedy páte¯ními trasami celého ¯eöeného území, na které jsou
p¯ipojeny místní a úËelové komunikace zp¯ístupÚující Ëásti obce aû jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospoda¯ované pozemky a plochy. KomunikaËní systém je moûno povaûovat za stabilizovan˝.
Návrh územního plánu v†souladu se zadáním zakládá ve správním území nové rozvojové
poËiny. KomunikaËní dostupnost tÏchto rozvojov˝ch lokalit je zajiötÏna buÔ prost¯ednictvím vazeb na
stávající komunikaËní síù (Z2, Z3, Z4 rozöí¯ené o plochu Z1/Z4 a P1) anebo návrhem nov˝ch místních
komunikací (Z1a, Z1b).
ÚP Strann˝ jsou navrûeny plochy ve¯ejn˝ch prostranství (komunikace) a to v rámci zastavitelné
plochy Z1a a p¯estavbové plochy P2 (p¯ístup do lokality se skupinovou zástavbou Z1).
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ÚP Strann˝ navrhuje dvÏ úËelové komunikace v krajinÏ N1 a N2. KromÏ zp¯ístupnÏní pozemk˘
budou cesty plnit dalöí funkce v†krajinÏ, tzn. p˘doochrannou, vodohospodá¯skou a ekologickou.
Plocha N1 je navrûena na severním okraji Stranného za úËelem propojení lokality Z1a s cestní
sítí v krajinÏ a s ve¯ejn˝m prostranstvím;
Plocha N2 je obnova dnes zornÏné historické cesty, která je dle KN dosud vedena jako ostatní
plocha, ostatní komunikace.
-

Doprava v klidu
Územní plán plnÏ respektuje souËasné kapacity, které slouûí pro garáûování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a návötÏvník˘ obce.
Pro pokrytí pot¯eb dopravy v klidu u novÏ navrhovan˝ch objekt˘ pro bydlení, vybavenosti Ëi
jin˝ch objekt˘ se bude postupovat ve smyslu p¯ísluön˝ch právních p¯edpis˘ a norem (viz. Ëást
od˘vodnÏní).

-

Dopravní vybavenost
Územní plán vytvá¯í podmínky pro zajiötÏní funkËnosti systému zajiöùujícího dostupnost a
obsluhu správního území prost¯edky pravidelné ve¯ejné autobusové dopravy.
Územní plán respektuje souËasné umístÏní zastávek pravidelné ve¯ejné autobusové dopravy.

pozn.:

Cestní síù, cyklostezky, cyklotrasy a pÏöí trasy - viz. kapitola e.3).

-

d.2) Technická infrastruktura
OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
Nevsáknuté sráûkové vody, zejména z komunikací, jsou do nejbliûöího recipientu ËásteËnÏ
odvádÏny ve¯ejnou kanalizací a ËásteËnÏ systémem rigol˘, struh a propustk˘.
Stávající systém odvádÏní deöùov˝ch vod bude zachován. Nová zástavba bude navrûena tak, aby
nebyly zhoröeny odtokové pomÏry v území. Sráûkové odpadní vody budou v zastavÏn˝ch územích
zvládány následovnÏ: u jednotliv˝ch nemovitostí (u nov˝ch bezprost¯ednÏ, u star˝ch postupnÏ) s pouûitím
vsaku nebo akumulaËních prvk˘ (s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro zavlaûování zelenÏ).
Protierozní a protipovodÚová opat¯ení jsou uvedena v kapitole e.4) a e.5).
Splaökové odpadní vody
(Strann˝)
Odpadní vody budou zachycovány v bezodtokov˝ch jímkách a budou likvidovány na nejbliûöí
obecní »OV, nebo v domovních »OV s p¯epady do vodoteËe.
(B¯evnice)
Odpadní vody budou zachycovány v bezodtokov˝ch jímkách a budou likvidovány na nejbliûöí
obecní »OV.
Odpadní vody budou :
a) zachycovány v bezodtokov˝ch jímkách a budou likvidovány na nejbliûöí obecní »OV
(Neveklov),
b) ËiötÏny v domovních »OV.
ZmÏnou Ë.1 je up¯esnÏn zp˘sob likvidace odpadních vod z domovních »OV:
V p¯ípadech, kdyû nelze zajistit likvidaci z domovních »OV do povrchov˝ch vod, bude ¯eöena
likvidace odpadních vod z domovních »OV alternativnÏ a to buÔ do stávající obecní kanalizace, nebo
vsakem do podloûí i s moûností zalévání zahrad. Vsak do podzemních vod nebo vsak se zálivkou je moûn˝
pouze na základÏ hydrogeologického posudku.
Zdroje vody, zásobování pitnou a poûární vodou
Ochrana vodních zdroj˘
Pro prameniötÏ nacházející se v ¯eöeném území bylo stanoveno I. a II. ochranné pásmo a byla
stanovena omezení Ëinností v tÏchto pásmech.
Zásobování pitnou vodou:
(Strann˝)
V obci se nachází místní vodovod pro ve¯ejnou pot¯ebu. Zdroje vody jsou dvÏ kopané studny
umístÏné západnÏ od sídelního útvaru, které jsou akceptovány.
V†obci se rovnÏû nacházejí studny pro individuální zásobování vodou. Mnoûství vody ve
studnách je dostateËné.
Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se mÏnit ani v†budoucnosti.
(B¯evnice, samoty)
B¯evnice a samoty v ¯eöeném území nejsou zásobeny pitnou vodou z ve¯ejného vodovodu.
Obyvatelé pouûívají ke svému zásobování soukromé studny. I nadále zde bude vyuûívána voda z místních
zdroj˘, která bude p¯ípadnÏ individuálnÏ upravována.
ZajiötÏní pot¯eby poûární vody:
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Poûární vodou v ¯eöeném území jsou vyuûívány pouze stávající vodní nádrûe a rybníky konkrétnÏ obecní rybník MÏchurák ve Stranném slouûí jako poûární nádrû Obce a rybník v kontaktní
poloze areálu ûivoËiöné v˝roby slouûí pro hasební úËely tohoto areálu. Koncepce zajiötÏní pot¯eby poûární
vody se nemÏní.
Elektrifikace
Rozvodn˝ systém v ¯eöeném území a jeho kapacitu je moûné povaûovat za vyhovující. Jeho
páte¯í je venkovní vedení VN 22 kV, smÏrované do trafostanic. Trafostanice jsou dostateËnÏ dimenzovány a
mnohé vykazují rezervu.
Poûadavky na zv˝öení el. p¯íkon˘, pop¯. nové el. odbÏry budou ¯eöeny postupnÏ podle
vznikajícího poûadavku a finanËních moûností úpravou stávajících distribuËních sítí (posílením stávajících
trafostanic).
Návrhem je respektováno nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p¯ípadné p¯eloûky s
ohledem na nové stavební poËiny v sídle jsou moûné.
Z¯izování dalöích trafostanic dle skuteËn˝ch pot¯eb zásobování elektrickou energií je p¯ípustné.
Nové trafostanice budou p¯ipojeny z páte¯ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v Ëástech
procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastaviteln˝ch plochách budou
p¯ipojeny vûdy podzemní kabelovou trasou NN.
Telekomunikace
Návrhem ÚP Územním plánem jsou respektována stávající podzemní telekomunikaËní vedení
místní telekomunikaËní i dálkové sítÏ (dálkové telekomunikaËní kabely). Vöechna stávající nadzemní
telekomunikaËní vedení budou postupnÏ nahrazena podzemní kabelovou trasou. Nové objekty budou
podzemní kabelovou trasou p¯ipojeny vûdy.
Radiokomunikace
V ¯eöeném území se nachází základnová stanice ve¯ejné radiotelefonní sítÏ a to v˝chodnÏ od
Stranného, kóta cca 480 m n.m.
P¯es ¯eöené území dle územnÏ analytick˝ch podklad˘ vedou t¯i radioreléové trasy.
d.3) ObËanské vybavení
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funkËní za¯ízení
obËanského vybavení ve¯ejné vybavenosti (podrobn˝ popis v Ëásti od˘vodnÏní):
Plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV),
Plochy obËanského vybavení - sport (OS).
Územním plánem je navrûena plocha obËanského vybavení - sportu v rámci P1. V ploöe bude
zbudováno víceúËelové h¯iötÏ, dÏtské h¯iötÏ a dalöí sportovnÏ-rekreaËní vybavenost s vyuûitím
odpovídajícího zázemí v budovÏ Obecního ú¯adu ve Stranném.
Vzhledem k d˘leûitosti za¯ízení obËanského vybavení pro rozvoj ¯eöeného území mohou b˝t
vybraná za¯ízení umísùována dle podmínek funkËního ËlenÏní území v zastavÏném území a v plochách
rozvoje.

-

d.4) Ve¯ejná prostranství
Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV) zahrnující
p¯eváûnÏ komunikaËní systém s centrálními prostranstvími.
ÚP Strann˝ jsou navrûeny plochy ve¯ejn˝ch prostranství a to v rámci zastavitelné plochy Z1a
(komunikace a související prostranství) a p¯estavbové plochy P2 (vstup do lokalit se skupinovou
zástavbou Z1a,b).
Ve¯ejn˝ prostor u lokalit skupinové v˝stavby Z1a je t¯eba rozvíjet s d˘razem na jeho pobytovou
funkci, v ûádném p¯ípadÏ se nesmí omezit pouze jako nutné dopravní koridory.
ÚP Strann˝ jsou navrûeny plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV) v rámci Ëásti lokality
P1 - “tzv. Obecní park”.
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro
p¯imÏ¯ené umístÏní, rozsah a dostupnost p¯eváûnÏ parkovÏ upraven˝ch pozemk˘ ve¯ejné
zelenÏ.

d.5) Nakládání s odpady
ObecnÏ závazná vyhláöka Obce Strann˝ stanovuje systém shromaûÔování, sbÏru, p¯epravy,
t¯ídÏní, vyuûívání a odstraÚování komunálních odpad˘, vËetnÏ systému nakládání se stavebním odpadem.
Územní plán je s touto vyhláökou v souladu.
Systém bude uplatnÏn i pro lokality rozvoje.
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e)

Koncepce uspo¯ádání krajiny

e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmÏny v jejich vyuûití
Cílem koncepce uspo¯ádání krajiny je koordinace zájm˘ a vztah˘ v†nezastavÏném území
z†hlediska rozdíln˝ch moûností jeho vyuûití, zájm˘ ochrany p¯írody a ochrany priorit a potenciál˘ vyuûití
územních oblastí. Za tímto úËelem územní plán stanovuje plochy s†rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití i
v†nezastavÏném území.
Plochy nezastavÏného území jsou ËlenÏny podle charakteru vyuûití, limitujících jev˘ a utvá¯ení
krajiny na:
(NZ) plochy zemÏdÏlské
s†vysok˝m potenciálem produkce zemÏdÏlské v˝roby vËetnÏ intenzivních forem
obhospoda¯ování. Plochy zemÏdÏlské zahrnují zejména pozemky zemÏdÏlského p˘dního
fondu, vËetnÏ polních cest, rozpt˝lené zelenÏ, mezí, teras a terénních úprav; pozemky staveb,
za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury;
(NL) plochy lesní - zahrnují pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa, pozemky staveb a za¯ízení
lesního hospodá¯ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
(W) plochy vodní a vodohospodá¯ské - zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních a jiné
pozemky urËené pro p¯evaûující vodohospodá¯ské vyuûití.
(NP) plochy p¯írodní - s†nejvÏtöím p¯írodním potenciálem a pot¯ebou ochrany p¯írodních prvk˘
(vymezená lokální biocentra, VKP); plochy p¯írodní nejËastÏji zahrnují jiû vymezené nebo
k†vymezení urËené prvky ochrany p¯írody a jejich nejbliûöí okolí, pop¯. plochy prvk˘ systému
ekologické stability apod.; vyjímeËnÏ pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NS.x) plochy smíöené nezastavÏného území - zahrnují zpravidla pozemky urËené k plnÏní
funkcí lesa, pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu, p¯ípadnÏ pozemky vodních ploch a koryt
vodních tok˘ bez rozliöení p¯evaûujícího zp˘sobu vyuûití. Do plochy smíöené nezastavÏného
území jsou zahrnuty pozemky p¯irozen˝ch a p¯írodÏ blízk˝ch ekosystém˘ a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury. P¯ijatelné formy vyuûití jsou vyznaËeny p¯ísluön˝m indexem,
jsou dány regulativy a musí b˝t vûdy v vzájemném souladu. Index p¯ípustn˝ch funkcí: p p¯írodní, v - vodohospodá¯ská, z - zemÏdÏlská, l - lesní, o - ochranná/izolaËní/protierozní, r rekreaËní
Pro vymezené plochy v†nezastavÏném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro
stabilizaci nebo zmÏny v†jejich vyuûití (regulativy vyuûití - viz. kap. f), které jsou prost¯edkem pro
usmÏrnÏní budoucího utvá¯ení krajiny.
Podíl zelenÏ ve vÏtöinÏ vymezen˝ch ploch nezastavÏného území krajiny je t¯eba zvyöovat, a to
p¯i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, vËetnÏ interakËních prvk˘, liniové doprovodné
zelenÏ komunikací a mezí, zatravnÏním nebo doplnÏním ploch nelesní zelenÏ s†p¯írodní funkcí. Rodová a
druhová skladba zelenÏ musí vycházet z†p˘vodních rostlinn˝ch spoleËenstev.
Stávající p¯írodní prvky v zemÏdÏlské krajinÏ nelze navrhnut ke zruöení.
N1
N2

N3

V nezastavÏném území jsou navrûeny krajiná¯ské úpravy:
úËelová cesta na severním okraji Stranného navrûena za úËelem propojení lokality Z1a s cestní
sítí v krajinÏ a s ve¯ejn˝m prostranstvím v rozvojové lokalitÏ. SouËástí bude zaloûení liniové
zelenÏ.
obnova historické obecní cesty parc.Ë. 2841 v lokalitÏ pod H˘rkou. Cesta je zornÏna, aËkoli je
vedena jako ostatní komunikace. Obnovená cesta bude mít zejména protierozní funkci na
pozemku ohroûeném vodní erozí. SouËástí bude vybudování p¯íkopu pro odvedení a
zasakování sráûkov˝ch vod z†p¯ilehl˝ch pozemk˘ a v˝sadba doprovodné zelenÏ pro zv˝öení
ekologické stability území.
navrûeno ploöné zatravnÏní údolnice (terénní deprese) v lokalitÏ Pode vsí nad MladËinou, kde
dochází k soust¯edÏnému povrchového odtoku z p¯ilehl˝ch zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘ a tato Ëást
lokality je nevíce ohroûena vodní erozí. Spolu s obnovenou cestou N2 bude tento prvek tvo¯it
základní kostru protierozní ochrany v území.
Plochy opat¯ení a jejich dalöí ËlenÏní jsou vymezeny graficky ve v˝kresu 2 návrhu ÚP (Hlavní

v˝kres).
e.2) Územní systém ekologické stability
ÚP Strann˝ závaznÏ vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na
regionální a lokální úrovni - biocentra, biokoridory a interakËní prvky. Nadregionální systém do ¯eöeného
území nezasahuje.
Jedná se o vybranou soustavu vnit¯nÏ ekologicky stabilnÏjöích segment˘ krajiny, úËelnÏ
rozmístÏn˝ch na základÏ funkËních a prostorov˝ch kritérií. ÚSES v ¯eöeném území se skládá z prvk˘
funkËních. Krajinotvorné prvky nedosahují parametr˘ biocenter a biokoridor˘, v˝znamnÏ se vöak podílejí
na zv˝öení ekologické stability v†krajinÏ.
Regionální ÚSES
RBC 1381 „Hájek“ – regionální biocentrum vymezené, funkËní, rozloha 82,09 ha (v†¯eöeném
území 39,5 ha). Komplex lesa zahrnuje vrcholovou partii a svahy vrchu Hájek (498 m n.m.) a
ÿezáky (480 m n.m.) a úûlabí mezi obÏma vrchy s†prameniötÏm a poËínajícím vodním tokem
Heroutického potoka (levostrann˝ p¯ítok Tloskovského potoka) v†severní Ëásti katastru Strann˝.
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-

Biocentrum je propojeno regionálními biokoridory RK 1217 „Neb¯ich – Hájek“ a 1218 „Hájek –
Hory“ s†dalöími regionálními biocentry.
RBK 1218 „Hájek – Hory“ – regionální biokoridor vymezen˝, funkËní. Trasa je vedena p¯i severní
hranici katastru Strann˝ a mimo ¯eöené území propojuje regionální biocentrum RBC 1380
„Hora“. Biokoridor je v†¯eöeném území veden v†lese údolím Heroutického potoka.

Lokální ÚSES
Lokální biocentra (LBC)
LBC 3 „Milovka“ – biocentrum lokální, funkËní, 3,8 ha. Vymezené biocentrum zahrnuje Ëást lesa
vrchu Milovka - vrcholovou partii vrchu a severní svahy ve smÏru do údolí MladËinského
potoka.
LBC 4 „Dubí“ - biocentrum lokální, funkËní, 4,7 ha. Vymezené biocentrum zahrnuje Ëást
zalesnÏného severozápadního úboËí vrchu Dubí a úûlabí mezi vrchy Dubí a Skalnice.
LBC „Nad Kubíkem“ - biocentrum lokální, funkËní, 11 ha, do ¯eöeného území zasahuje
okrajovÏ v rozsahu 1 ha. Jedná se o Ëást lesa nad usedlostí Dubí – U Kubíka.
-

-

-

-

Lokální biokoridory (LBK)
LBK 17 „Zádolí – Tloskovsk˝ potok“ - lokální biokoridor, vymezen˝, ËásteËnÏ funkËní, do
¯eöeného území zasahuje okrajovÏ. Návrh trasy místního biokoridoru ozelenÏním cesty od
cihelny do Zádolí, základ tvo¯í nálet d¯evin podél cesty a lesní porosty.
LBK 18 „Tloskovsk˝ potok“ - lokální biokoridor, ËásteËnÏ funkËní, délka cca 1250 m. Biokoridor
zajiöùuje propojení místních biocenter Spolí a Dubí, vyuûívá p¯irozené linie d¯evin pod
prameniötÏm Tloskovského potoka, souËasn˝ zp˘sob vyuûití: porost d¯evin, louka, les. Návrh
opat¯ení: dosázet autochtonní d¯eviny k†zajiötÏní funkËnosti biokoridoru po celé délce.
LBK 19 „ Dubí“ – lokální biokoridor, vymezen˝, funkËní, délka cca 300 m Trasa up¯esnÏna
v†hranicích pozemk˘ katastrální mapy a dle porostních skupin lesa. Propojuje biocentra Ë. 3
Milovka a 4. Dubí.
Krajinotvorné prvky
Jedná se o ploönou, bodovou a liniovou zeleÚ v†zemÏdÏlské krajinÏ, která doplÚuje biocentra a
biokoridory. Jedná se o prvky stávající a navrûené k zaloûení:
stávající: v˝znamné krajinné prvky evidované a navrûené k registraci, porosty k¯ovin, skupiny
vyööích d¯evin na mezích, drobné zalesnÏné v˝stupy skalek jako je H˘rka, Provodná hora a
Vröky; mÏlká údolí vodoteËí a prameniötÏ s luËními a mok¯adními porosty; liniové porosty
doprovodné zelenÏ podél cest a drobn˝ch vodoteËí;
navrûené: stromo¯adí podél polních cest (N1, N2); protierozní zatravnÏní údolnice (N3).
e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Cestní síù
Plochy lesní, zemÏdÏlské a krajiná¯sky v˝znamné jsou p¯ístupné historicky vzniklou sítí
úËelov˝ch komunikací. Tato síù umoûÚující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována.
Rozvoj cestní sítÏ je umoûnÏn v†souladu se stanoven˝mi †podmínkami vyuûití ploch
v†nezastavÏném území. Navrûeny jsou dvÏ úËelové komunikace v nezastavÏném území. KromÏ
zp¯ístupnÏní pozemk˘ budou cesty plnit dalöí funkce v†krajinÏ, tzn. p˘doochrannou ,vodohospodá¯skou a
ekologickou.
N1
úËelová cesta na severním okraji Stranného navrûena za úËelem propojení lokality Z1a s cestní
sítí v krajinÏ a s ve¯ejn˝m prostranstvím v rozvojové lokalitÏ. SouËástí bude zaloûení liniové
zelenÏ.
N2
obnova historické obecní cesty parc.Ë. 2841 v lokalitÏ pod H˘rkou. Cesta je zornÏna, aËkoli je
vedena jako ostatní komunikace. Obnovená cesta bude mít zejména protierozní funkci na
pozemku ohroûeném vodní erozí. SouËástí bude vybudování p¯íkopu pro odvedení a
zasakování sráûkov˝ch vod z†p¯ilehl˝ch pozemk˘ a v˝sadba doprovodné zelenÏ pro zv˝öení
ekologické stability území.
Cyklostezky, cyklotrasy a pÏöí trasy
Celé toto území je v˝znamné z hlediska pÏöí turistiky. Územní plan akceptuje vöechny turistické
trasy Beneöov - Slapy. PÏöí trasy jsou územním plánem stabilizovány. Cyklotrasy a nauËné stezky se v
zájmovém území nenacházejí.
Územní plán vytvá¯í vhodné podmínky pro rozvoj cykloturistické dopravy.
Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny nesmí b˝t naruöena oplocováním pozemk˘ ve volné krajinÏ (za „oplocení“
nejsou povaûovány oplocenky pro zajiötÏní mladého porostu na lesních pozemcích a zemÏdÏlské p˘dÏ
urËené a povolené k zalesnÏní, oplocenky k zajiötÏní nov˝ch v˝sadeb v rámci revitalizaËních akcí z d˘vod˘
ochrany p¯ed ökodami zp˘sobenou zvÏ¯í Ëi doËasná oplocení pastvin pomocí ohradník˘ Ëi d¯evÏn˝ch
bradel). Oplocení jako stavba m˘ûe b˝t realizováno pouze v rámci souËasnÏ zastavÏného nebo
zastavitelného území, p¯iËemû musí z˘stat zachováno napojení základního komunikaËního systému obce
na síù úËelov˝ch komunikací v†krajinÏ.
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P¯i oplocování Ëi ohrazování pozemk˘, které nejsou vylouËeny z práva volného pr˘chodu pole
musí vlastník Ëi nájemce zajistit technick˝mi nebo jin˝mi opat¯eními moûnost jejich volného pr˘chodu na
vhodném místÏ pozemku.
e.4) Protierozní ochrana
ZemÏdÏlské p˘dy jsou v rámci ¯eöeného území pouze mírnÏ ohroûeny vÏtrnou erozí. Z hlediska
vÏtrné eroze nejsou zapot¯ebí ûádná protierozní opat¯ení.
Územní plán vymezuje plochy ohroûené vodní erozí – graficky jsou zv˝raznÏné plochy, kde by
mÏla b˝t uplatnÏna protierozní ochrana.
Navrûena je kombinace technick˝ch (obnova polní cesty s p¯íkopem a doprovodnou zelení),
organizaËních (zatravnÏní údolnice) a agrotechnick˝ch (protierozní technologie pÏstování plodin)
protierozních opat¯ení, p¯íp. pouze organizaËních opat¯ení, která v˝raznÏ omezí ökodlivé p˘sobení
povrchového odtoku.
Technická opat¯ení
ZámÏr N2 - navrûena je obnova historické obecní polní cesty v lokalitÏ pod H˘rkou. Cesta je
zornÏna, aËkoli je vedena jako ostatní komunikace. Obnovená cesta bude mít zejména protierozní funkci
na pozemku ohroûeném vodní erozí. Cesta rozdÏlí velk˝ hon orné p˘dy a tím dojde ke zkrácení délky
svahu a zmírnÏní úËink˘ vodní eroze. SouËástí cesty bude vybudování p¯íkopu situovaného na stranÏ
proti svahu pro odvedení a zasakování sráûkov˝ch vod z†p¯ilehl˝ch pozemk˘ a v˝sadba doprovodné
zelenÏ, pop¯. vybudování protierozní meze pro zv˝öení ekologické stability území.
OrganizaËní opat¯ení
ZámÏr N3 – navrûeno ochranné zatravnÏní údolnice (terénní deprese) v lokalitÏ Pode vsí nad
MladËinou, kde dochází k soust¯edÏnému povrchového odtoku z p¯ilehl˝ch zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘ a
tato Ëást lokality je nevíce ohroûena vodní erozí. Dojde k zachycení povrchového odtoku z cesty a
zemÏdÏlské p˘dy a zajiötÏní jeho infiltrace a bezpeËného odvedení do recipientu (do nivy MladËinského
potoka).
Agrotechnická opat¯ení
V rámci orné p˘dy jsou stanoveny protierozní agrotechnické potupy – protierozní technologie
pÏstování plodin. DoporuËená opat¯ení a typy plodin jsou popsány v Ëásti od˘vodnÏní.
plochy orné p˘dy oznaËené kódem E - omezení hospoda¯ení spoËívá v úplném zákazu
pÏstování öiroko¯ádkov˝ch plodin, p¯i pÏstování ostatních plodin pouûívat protierozní
technologie;
plochy orné p˘dy ostatní - pÏstování plodin pouze s vyuûitím p˘dochrann˝ch a protierozních
technologií.
Funkci protierozní ochrany tvo¯í dále prvky ÚSES (zejména krajinotvorné prvky) a polní cestní
síù s doprovodnou zelení. Dalöí protierozní opat¯ení lze dle pot¯eby budovat v†souladu se stanoven˝mi
podmínkami vyuûití ploch v†nezastavÏném území.
V plochách smíöeného nezastavÏného území s†indexem p – p¯írodní, v – vodohospodá¯ské, o ochranné budou ve vyööí mí¯e uplatnÏny prvky zvyöující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní
porosty, liniové porosty a rozpt˝lená zeleÚ.
e.5) Ochrana p¯ed povodnÏmi
Navrhovaná protierozní opat¯ení zvyöují retenËní kapacitu území.
V†plochách nezastavÏného území s†indexem p - p¯írodní, v – vodohospodá¯ské, o – ochranné
budou ve vÏtöí mí¯e uplatnÏny prvky zvyöující retenËní kapacitu území. Dalöí protipovodÚová opat¯ení
v†krajinÏ lze dle pot¯eby budovat v†souladu se stanoven˝mi †podmínkami vyuûití ploch v†nezastavÏném
území.
Pro zv˝öení ochrany území je nutno dodrûet:
podél koryt vodních tok˘ bude zachováno volné nezastavÏné a neoplocené území o öí¯i o öí¯i 6
m u drobn˝ch vodních tok˘ od b¯ehové Ëáry na obÏ strany (tzv. potoËní koridory), pro pr˘chod
velk˝ch vod a zároveÚ jako manipulaËní pruh pro úËel správy a p¯ípadné údrûby koryta vodního
toku, ve kterém nebudou umisùovány ûádné nové stavby ani vysazovány nové trvalé porosty.
v†území urËeném k†zástavbÏ je t¯eba zabezpeËit, aby odtokové pomÏry z†povrchu
urbanizovaného území byly po v˝stavbÏ srovnatelné se stavem p¯ed ní. OdvodnÏní nutno ¯eöit
kombinovan˝m systémem p¯irozené / umÏlé retence, nap¯. vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov˝m drenáûním systémem do jímek v†nejniûöím místÏ plochy (regulovan˝ odtok do
recipientu, pop¯. následné vyuûití vody pro zálivku v†dobÏ p¯ísuöku),
vodohospodá¯ské meliorace urËené k†odvodÚování nejsou zámÏrem dotËeny. V p¯ípadÏ
dotËení ploön˝ch meliorací v rámci rozvojov˝ch lokalit, je t¯eba zajistit funkËnost zb˝vajících
melioraËních za¯ízení, vËetnÏ bezproblémového odtoku vod.
e.6) Rekreace
Strann˝ je sídlem s†pomÏrnÏ nízk˝m rekreaËním potenciálem. Za¯ízení p¯echodného ubytování
se na území obce nevyskytuje.
V†nezastavÏném území (v krajinÏ) není moûné umisùovat ûádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci (viz. podmínky vyuûití ploch - kap. f).
NezastavÏné území bude i nadále slouûit pro nepobytovou rekreaci - pÏöí turistiku a cyklistiku,
pro kterou budou vyuûívány úËelové cesty v†krajinÏ.
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Plochy nezastavÏné smíöené s†indexem r – rekreaËní umoûÚují rekreaËní vyuûití za tÏchto
podmínek: moûné je umístÏní staveb a opat¯ení pro nepobytovou rekreaci a sport (nap¯. turistické cesty,
cyklostezky, nauËné stezky, pikniková místa), informaËní prvky a p¯íst¯eöky pouze jako doËasné stavby.
e.7) Dob˝vání loûisek nerostn˝ch surovin
Ochrana a dob˝vání loûisek nerostn˝ch surovin
CHLÚ zasahující do ¯eöeného území je akceptováno, nová stavební Ëinnost se zde nenavrhuje.
Poddolovaná území, sesuvy
V ¯eöeném území nejsou evidována sesuvná území Ëi svahové deformace. RovnÏû zde nejsou
evidována poddolovaná území.
f)

Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Návrh ÚP Územní plán Strann˝ vymezuje z hlediska funkËního vyuûití tyto druhy ploch a
podmínky jejich vyuûití:
Plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
bydlení se smíöenou funkcí pro podnikatelské aktivity (zejména
zemÏdÏlská Ëi ¯emeslná v˝roba),
p¯ípustné vyuûití:
pozemky staveb pro bydlení v rodinn˝ch domech (vËetnÏ dom˘ a
usedlostí s†hospodá¯sk˝m zázemím), souvisejících zahrad a dalöích
zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci bez moûnosti nové v˝stavby,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Do ploch smíöen˝ch obytn˝ch lze zahrnout pozemky obËanského
vybavení a neruöící v˝roby se stavbami a za¯ízeními, na základÏ
prokázání v navazujícím správním ¯ízení, ûe tyto sv˝m
provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb a
za¯ízení ve svém okolí a nesniûují kvalitu prost¯edí
souvisejícího území a které sv˝m charakterem a kapacitou
nezvyöují dopravní zátÏû v území a splÚují tak poûadavky obecnÏ
platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a za¯ízení v plochách
s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní.
podmínky prostorového
uspo¯ádání:
Struktura zástavby: Nová v˝stavba v zastavÏném území bude
p¯izp˘sobena p˘vodnímu p˘dorysnému ËlenÏní hospodá¯sk˝ch
dvor˘. V p¯ípadÏ, ûe okolní domy vytvá¯ejí sv˝m umístÏním uliËní
frontu, bude tomuto charakteru p¯izp˘sobena i nová v˝stavba.
Z d˘vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby
pro bydlení a dalöí související stavby, vËetnÏ pr˘Ëelí budov, v nichû
jsou okna obytn˝ch místností, umístit aû na hranici pozemku nebo
vozovky silnice (místní komunikace).
V˝öková regulace zástavby: Nástavby jsou nep¯ípustné, pokud by
mohlo navrhovan˝mi úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch
historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot daného
místa nebo k naruöení architektonické jednoty celku.
Nová zástavba a zmÏny staveb v zastavÏném území nesmí p¯ev˝öit
nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í vöechny obytné stavby v
okolí urËující charakter místa.
Pro v˝stavbu v zastavÏném území (vyjma ploch p¯estavby a obnovy
p˘vodní zástavby), je stanovena minimální velikost stavební
parcely 600 m2.
Prostorové uspo¯ádání pro plochu Z2:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
min. velikost stavební parcely 800 m2
Max. zastavÏná plocha*/parcela:
200 m2
V˝öková regulace:
Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep¯esáhne dvÏ nadzemní podlaûí s vyuûiteln˝m podkrovím.
(*) ZastavÏná plocha pozemku je souËtem vöech zastavÏn˝ch ploch jednotliv˝ch staveb ve smyslu
definice stavebního zákona.
Prostorové uspo¯ádání pro plochu Z3, Z4 - rozöí¯ené o lokalitu Z1/Z4.:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
zástavba nebude mít intenzívní charakter (zachování pásu zahrad) min. velikost stavební parcely 2000 m2
Max. zastavÏná plocha*/parcela:
400 m2
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V˝öková regulace:

Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep¯esáhne jedno nadzemní podlaûí s vyuûiteln˝m podkrovím.

Prostorové uspo¯ádání pro plochu P1:
V˝öková regulace:
Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep¯esáhne dvÏ nadzemní podlaûí s vyuûiteln˝m podkrovím.
Plochy bydlení v rodinn˝ch domech - venkovské (BV)
RozdÏlení plochy dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
Plochy bydlení, ve kter˝ch p¯evaûují rodinné domy s chovatelsk˝m
a pÏstitelsk˝m zázemím pro samozásobení s p¯ímÏsí neruöících
obsluûn˝ch funkcí místního v˝znamu.
p¯ípustné vyuûití:
pozemky souvisejících zahrad a dalöích zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nutné je zachování p¯ístupu na stávající zemÏdÏlsky
obhospoda¯ované pozemky.
podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky staveb pro rodinnou
rekreaci, za p¯edpokladu splnÏní podmínek dan˝ch provádÏcími
p¯edpisy ke stavebnímu zákonu.
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího obËanského
vybavení se stavbami a za¯ízeními, které sv˝m provozováním a
technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb a za¯ízení ve svém
okolí a nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území a které sv˝m
charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území. Tyto
stavby a za¯ízení musí b˝t v územní menöinÏ vzhledem k plochám
bydlení.
nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní.
podmínky prostorového
uspo¯ádání:
Struktura zástavby: Nová v˝stavba v zastavÏném území bude
p¯izp˘sobena p˘vodnímu p˘dorysnému ËlenÏní dvor˘. V p¯ípadÏ,
ûe okolní domy vytvá¯ejí sv˝m umístÏním uliËní frontu, bude
tomuto charakteru p¯izp˘sobena i nová v˝stavba.
V˝öková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep¯ípustné,
pokud by mohlo navrhovan˝mi úpravami dojít k naruöení
dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch
hodnot daného místa nebo k naruöení architektonické jednoty
celku.
Nová zástavba a zmÏny staveb v zastavÏném území nesmí p¯ev˝öit
nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í vöechny obytné stavby v
okolí urËující charakter místa.
Pro v˝stavbu v zastavÏném území (vyjma ploch p¯estavby (P) a
obnovy p˘vodní zástavby), je stanovena minimální velikost
stavební parcely 600 m2.
Prostorové uspo¯ádání pro plochu Z1:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
min. velikost stavební parcely 800 m2
Max. zastavÏná plocha*/parcela:
250 m2
V˝öková regulace:
Hladina zástavby musí respektovat kontext okolní zástavby, tj.
nep¯esáhne dvÏ nadzemní podlaûí s vyuûiteln˝m podkrovím.
(*) ZastavÏná plocha pozemku je souËtem vöech zastavÏn˝ch ploch jednotliv˝ch staveb ve smyslu
definice stavebního zákona.
Plochy bydlení - v bytov˝ch domech (BH)
RozdÏlení plochy dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
pozemky bytov˝ch dom˘, souvisejících zahrad a sad˘,
p¯ípustné vyuûití:
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství (vËetnÏ dÏtsk˝ch h¯iöù),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
není stanoveno
nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní.
podmínky prostorového
uspo¯ádání:
V˝öková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep¯ípustné,
pokud by mohlo navrhovan˝mi úpravami dojít k naruöení
dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch
hodnot daného místa nebo k naruöení architektonické jednoty
celku. Nové stavby nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi
které pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa.
Plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
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hlavní vyuûití:

p¯ípustné vyuûití:

nep¯ípustné vyuûití:
podmínky prostorového
uspo¯ádání:

pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení ve¯ejného
charakteru (pro vzdÏlávání a v˝chovu, sociální sluûby, péËi o
rodinu, zdravotní sluûby, kulturu, ve¯ejnou správu, ochranu
obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu, ubytování,
stravování, sluûby, vÏdu a v˝zkum a lázeÚství, tÏlov˝chovu a sport).
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství (vËetnÏ dÏtsk˝ch h¯iöù, ve¯ejné
zelenÏ ap.),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch obËanského vybavení lze zahrnout stavby byt˘ sluûebních
a majitel˘ za¯ízení Ëi p¯ípadnÏ dalöích bytov˝ch jednotek, pokud
charakter této plochy a její uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb
pro bydlení.
Vöe ostatní.
Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.

Plochy obËanského vybavení - sport (OS)
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro aktivní nebo
pasivní sportovní Ëinnosti a regeneraci organismu,
p¯ípustné vyuûití:
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství vËetnÏ ve¯ejné zelenÏ,
pozemky ochranné zelenÏ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní.
podmínky prostorového
uspo¯ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.
Plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská a lesnická v˝roba (VZ)
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
pozemky urËené pro zemÏdÏlskou ûivoËiönou a rostlinnou v˝robu,
zemÏdÏlské sluûby, zahradnictví, lesní hospodá¯ství a zpracování
d¯evní hmoty vËetnÏ komerËní vybavenosti související s funkËním
vyuûitím plochy.
p¯ípustné vyuûití:
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za¯ízení obËanské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a za¯ízení),
pozemky ochranné zelenÏ,
podmínÏnÏ p¯ípustné
vyuûití:
Negativní úËinky a vlivy umisùovan˝ch staveb a za¯ízení nesmí
naruöovat provoz a uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí
(zejména pak staveb pro bydlení) nad p¯ípustnou míru, danou
obecnÏ platn˝mi p¯edpisy. V p¯ípadÏ chovu zví¯at nutno stanovit
takovou kapacitu a zp˘sob ustájení, aby pachová zóna
nezasahovala okolní stavby pro bydlení.
nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní.
podmínky prostorového
uspo¯ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
hlavní vyuûití:
p¯ípustné vyuûití:

nep¯ípustné vyuûití:
podmínky prostorového
uspo¯ádání:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky jednotliv˝ch druh˘ ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluËitelné s
úËelem ve¯ejn˝ch prostranství (nap¯. cyklotrasy, cyklostezky,
nauËné stezky, p¯ístupové komunikace)
pozemky a za¯ízení obËanského vybavení, sluËitelné s úËelem
ve¯ejn˝ch prostranství,
revitalizace vodních tok˘, vodních ploch vËetnÏ umÏl˝ch vodních
nádrûí,
pozemky ve¯ejné zelenÏ,
Vöe ostatní.
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.

Plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
Hlavní vyuûití:
upravené plochy ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ.
p¯ípustné vyuûití:
pozemky dalöích druh˘ ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související obËanské, dopravní a technické infrastruktury
sluËitelné s úËelem ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejné zelenÏ.
nep¯ípustné vyuûití:
vöe ostatní.
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podmínky prostorového
uspo¯ádání:

Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.

Plochy zelenÏ - zeleÚ p¯írodního charakteru (ZP)
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
pozemky zelenÏ v sídle udrûované v p¯írodÏ blízkém stavu nap¯íklad pr˘chod územního systému ekologické stability
zastavÏn˝m územím (biokoridory),
p¯ípustné vyuûití:
pozemky ostatní zelenÏ v sídle mající nap¯. ochrann˝ a izolaËní
charakter,
údrûba a ochrana chránÏn˝ch prvk˘ p¯írody,
údrûba a ochrana technického za¯ízení,
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (vËetnÏ
tras cykloturistick˝ch cest a nauËn˝ch stezek a staveb na vodních
tocích) sluËitelné s úËelem ochrany p¯írody a krajiny,
revitalizace vodních tok˘, vodních ploch vËetnÏ umÏl˝ch vodních
nádrûí
nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní.
podmínky prostorového
uspo¯ádání:
Nejsou stanoveny.
Plochy zelenÏ - zeleÚ nezastaviteln˝ch soukrom˝ch zahrad (ZN)
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
pozemky zahrad a dalöí zemÏdÏlské p˘dy související s
obytn˝m územím,
p¯ípustné vyuûití:
pozemky ostatních ploch a krajinné zelenÏ,
pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství v
rozsahu, kter˝ odpovídá velikosti souvisejících pozemk˘,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní.
Plochy technické infrastruktury - inûen˝rské sítÏ (TI)
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi
provoznÏ souvisejících za¯ízení (vodovod˘, vodojem˘, kanalizace,
Ëistíren odpadních vod, staveb a za¯ízení pro nakládání s odpady,
trafostanic, energetick˝ch vedení, komunikaËních vedení ve¯ejné
komunikaËní sítÏ, elektronick˝ch komunikaËních za¯ízení ve¯ejné
komunikaËní sítÏ, plynovod˘ a produktovod˘),
p¯ípustné vyuûití ploch:
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky krajinné a sídelní zelenÏ.
nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní.
podmínky prostorového
uspo¯ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - silniËní doprava (DS)
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
pozemky silnic a vybran˝ch místních komunikací (vËetnÏ pozemk˘,
na kter˝ch jsou umístÏny souËásti komunikace jako nap¯. náspy,
zá¯ezy, opÏrné zdi, mosty a doprovodná a izolaËní zeleÚ),
p¯ípustné vyuûití:
pozemky staveb dopravních za¯ízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),
pozemky a za¯ízení technické infrastruktury.
nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní.
podmínky prostorového
uspo¯ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - místní a úËelové komunikace (DS.1)
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
pozemky místních komunikací a úËelov˝ch komunikací
(vËetnÏ pozemk˘, na kter˝ch jsou umístÏny souËásti komunikace
jako nap¯. náspy, zá¯ezy, opÏrné zdi, mostky a doprovodná a
izolaËní zeleÚ),
p¯ípustné vyuûití:
pozemky staveb dopravních za¯ízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky), trasy cykloturistick˝ch cest a
nauËn˝ch stezek, pozemky a za¯ízení technické infrastruktury.
nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní.
podmínky prostorového
uspo¯ádání:
Nejsou stanoveny.
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Plochy lesní (NL)

hlavní vyûití:
p¯ípustné vyuûití:
nep¯ípustné vyuûití:

podmínky prostorového
uspo¯ádání:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
Plochy lesní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek vyuûití
pozemk˘ pro les.
pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa,
pozemky staveb a za¯ízení lesního hospodá¯ství, pozemky
staveb a za¯ízení související dopravní a technické infrastruktury,
Vöe ostatní.
Oplocování pozemk˘ s v˝jimkou lesnick˝ch oplocenek pro zajiötÏní
mladého porostu na lesních pozemcích a oplocenek k zajiötÏní
nov˝ch v˝sadeb v rámci revitalizaËních akcí a oplocenek v lesních
oborách.
Nejsou stanoveny.

Plochy vodní a vodohospodá¯ské (W)

hlavní vyûití:
p¯ípustné vyuûití:
nep¯ípustné vyuûití:
podmínky prostorového
uspo¯ádání:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
Plochy vodní a vodohospodá¯ské jsou vymezeny za úËelem
zajiötÏní podmínek pro nakládání s vodami
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok˘ vËetnÏ doprovodn˝ch porost˘.
pozemky urËené pro p¯evaûující vodohospodá¯ské vyuûití.
Vöe ostatní.
Nejsou stanoveny.

Plochy zemÏdÏlské (NZ)
hlavní vyuûití:
p¯ípustné vyuûití:

nep¯ípustné vyuûití:

podmínky prostorového
uspo¯ádání:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
zemÏdÏlská rostlinná prvov˝roba,
zmÏna druhu pozemku v rámci ZPF, kromÏ zmÏny na zahrady
prvky krajinné a doprovodné liniové zelenÏ,
pozemky související dopravní infrastruktury (místní úËelové
komunikace slouûící zejména k obhospoda¯ování zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘, mohou vöak b˝t vyuûívané jako cykloturistické cesty),
pozemky technické infrastruktury,
stavby a jiná opat¯ení pot¯ebná ke zp¯ístupnÏní pozemk˘, k
ochranÏ a zúrodnÏní p˘dního fondu, k ochranÏ ûivotního prost¯edí,
zvelebení krajiny a zv˝öení její ekologické stability,
pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství,
Vöe ostatní.
Oplocování pozemk˘ s v˝jimkou oplocenek na zemÏdÏlské p˘dÏ
urËené a povolené k zalesnÏní, oplocenek k zajiötÏní nov˝ch
v˝sadeb v rámci revitalizaËních akcí a s v˝jimkou ohrazení pro
pastvu hospodá¯sk˝ch zví¯at.
Nejsou stanoveny.

Plochy p¯írodní (NP)
hlavní vyuûití:
p¯ípustné vyuûití:
nep¯ípustné vyuûití:

podmínky prostorového
uspo¯ádání:

RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
pozemky navrûené k ochranÏ (biocentra, v˝znamné krajinné prvky)
pozemky Ëástí prvk˘ ÚSES a zvláötÏ chránÏn˝ch Ëástí p¯írody.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a
ve¯ejn˝ch prostranství (vËetnÏ tras turistick˝ch stezek, cyklostezek a
nauËn˝ch stezek) sluËitelné s úËelem ochrany p¯írody a krajiny
Vöe ostatní.
Oplocování pozemk˘ s v˝jimkou lesnick˝ch oplocenek pro zajiötÏní
mladého porostu na lesních pozemcích a zemÏdÏlské p˘dÏ urËené
a povolené k zalesnÏní, oplocenek k zajiötÏní nov˝ch v˝sadeb v
rámci revitalizaËních akcí a s v˝jimkou ohrazení pro pastvu
hospodá¯sk˝ch zví¯at.
Nejsou stanoveny.

Plochy smíöené nezastavÏného území (NSx)
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
V˝raznÏ polyfunkËní krajinná území, kde nelze nebo není nutné
stanovit dominantní Ëinnost.
Plochy smíöené nezastavÏného území „NSx“ jsou blíûe popsány
indexem p¯ípustn˝ch funkcí, a to kombinací zastoupen˝ch funkcí z
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p¯ípustné vyuûití:

podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
nep¯ípustné vyuûití:

podmínky prostorového
uspo¯ádání:

následující mnoûiny: p - p¯írodní, v - vodohospodá¯ská, z zemÏdÏlská, l - lesní, o - ochranná/izolaËní/protierozní, r rekreaËní.
p - p¯írodní - územní ochrana zákonem chránÏn˝ch území,
územní ochrana vymezeného územního systému ekologické
stability a dalöích ekologicky cenn˝ch území (zejména ekologické
kostry území);
ostatní plochy krajinné zelenÏ, extenzivní sady a zahrady s travním
krytem, pozemky ochranné zelenÏ;
v - vodohospodá¯ská - plochy s†vodohospodá¯skou funkcí,
území vodních ploch a koryt vodních tok˘, plochy záplavov˝ch
území, plochy zahrnuté do ochrann˝ch pásem vodních zdroj˘,
p¯ípadnÏ dalöích vodohospodá¯sky v˝znamn˝ch území;
revitalizace vodních tok˘, umístÏní vodohospodá¯sk˝ch staveb
(vodního díla);
z - zemÏdÏlská - pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu (mimo
velkov˝robní formy) s up¯ednostnÏním mimoprodukËních funkcí,
vËetnÏ úËelov˝ch komunikací slouûících k jejich obhospoda¯ování,
extenzivní sady a zahrady s travním krytem – p¯ipouötÏjí se
nezbytnÏ nutná opat¯ení a v˝stavba pro zajiötÏní zemÏdÏlské
produkce (nap¯. v˝stavba seníku, ohrazení pastvin apod.);
l - lesní - pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa (zejména les
zvláötního urËení, lesy ochranné ap.) – p¯ipouötÏjí se nezbytnÏ
nutná opat¯ení a v˝stavba pro lesní produkci; pÏstování d¯evin
moûné za podmínek, ûe budou pouûity p˘vodní (autochtónní)
d¯eviny odpovídající danému stanoviöti;
o - ochranná/izolaËní - prostor mezi r˘zn˝mi druhy funkËního
vyuûití (nap¯. izolaËní prostor mezi obytn˝mi a intenzivnÏ
zemÏdÏlsky vyuûívan˝mi plochami ap.); izolaËní prostor mezi
obytn˝mi plochami a dopravními stavbami);
o - ochranná/protierozní - plochy, kde budou ve vyööí mí¯e
uplatnÏna opat¯ení k†ochranÏ p¯ed vodní erozí, moûná je
kombinace organizaËních (zatravnÏní) a agrotechnick˝ch
protierozních opat¯ení (protierozní technologie pÏstování
plodin);
r - rekreaËní - vybavení a vybrané stavby a opat¯ení pro
nepobytovou (!) rekreaci a sport (nap¯. turistické cesty, cyklostezky,
nauËné stezky, pikniková místa, vyhlídky), informaËní prvky,
a p¯íst¯eöky pouze jako doËasné stavby.
- v˝stavba úËelov˝ch komunikací,
- pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury
(vËetnÏ tras cyklotras, cyklostezek, hipostezek, turistick˝ch pÏöích
cest a nauËn˝ch stezek a staveb na vodních tocích),
- v˝stavba inûen˝rsk˝ch sítí vËetnÏ nezbytn˝ch technick˝ch za¯ízení
na tÏchto sítích, jejichû trasování mimo plochu by neúmÏrnÏ
zv˝öilo náklady na jejich realizaci.
jen ty stavby (opat¯ení), které mají p¯ímou vazbu na Ëinnost
zajiöùovanou v dané ploöe a za podmínek stanoven˝ch p¯ísluön˝m
orgánem ochrany p¯írody.
Vöe ostatní (nap¯.):
hospoda¯ení na pozemcích zp˘sobem vyûadujícím intenzivní
technologie, pouûívání kejdy, siláûních öùáv a ostatních tekut˝ch
odpad˘, aktivity a Ëinnosti, které jsou v rozporu se základními
funkcemi uveden˝mi v indexu,
nenávratné poökozování p˘dního povrchu,
zmÏny vodního reûimu, pokud nejsou v zájmu ochrany p¯írody,
ochrany ZPF a ochrany lesa,
provádÏní terénních úprav znaËného rozsahu (tj. v˝znamnÏ
naruöující morfologii terénu, vodní reûim apod.),
zneökodÚování odpad˘,
v˝stavba za¯ízení pro Ëinnosti velkov˝robního nebo intenzivního
charakteru,
v˝stavba a Ëinnosti nesouvisející s funkcemi zastoupen˝mi v dané
zónÏ (jmenovitÏ v˝stavba staveb pro pobytovou rekreaci a
zahrádká¯sk˝ch chat).
oplocování pozemk˘ s v˝jimkou lesnick˝ch oplocenek pro zajiötÏní
mladého porostu na lesních pozemcích a zemÏdÏlské p˘dÏ urËené
a povolené k zalesnÏní, oplocenek k zajiötÏní nov˝ch v˝sadeb v
rámci revitalizaËních akcí a s v˝jimkou ohrazení pro pastvu
hospodá¯sk˝ch zví¯at.
Nejsou stanoveny.
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Pozn.: Uspo¯ádání funkËního vyuûití ploch je vymezeno ve v˝kresu Ë. 2 (Hlavní v˝kres).
Dalöí podmínky a poûadavky na umisùování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy
p¯estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce ÚP Strann˝.
g)
Vymezení ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení, staveb a opat¯ení k zajiöùování obrany a
bezpeËnosti státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastnÏní
Územním plánem Strann˝ jsou vymezeny stavby dopravní infrastruktury (komunikace) s
právem vyvlastnÏní:
VSD1 - dopravní obsluha lokality Z1a, Z1b; p¯ístup do obce
Rozsah ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb s právem vyvlastnÏní je vymezen ve v˝kresu Ë. 3 (V˝kres
ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací).
h)

Vymezení ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a prostranství s p¯edkupním právem
Územním plánem Strann˝ nejsou vymezeny.

i)

Stanovení kompenzaËních opat¯ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
ÚP Strann˝ nejsou stanovena kompenzaËní opat¯ení neboù tato nejsou poûadována (území
není souËástí evropsky v˝znamné lokality nebo ptaËí oblasti).
j)

Vymezení ploch a koridor˘ územních rezerv
ÚP Strann˝ nejsou vymezeny plochy územní rezervy.

k)

Vymezení ploch, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno
dohodou o parcelaci
Tyto plochy nejsou územním plánem Strann˝ vymezeny.

l)

Vymezení ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií a koridor˘ ve
kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno zpracováním
územní studie
Tyto plochy nejsou územním plánem Strann˝ vymezeny.

m)

Stanovení po¯adí zmÏn v†území (etapizaci)
Územním plánem Strann˝ není stanovena etapizace. Pro novÏ vymezené zastavitelné plochy
jsou dány podmínky pro realizaci v˝stavby tak, aby nedocházelo ke vzniku proluk.
n)

Údaje o poËtu list˘ územního plánu a poËtu v˝kres˘ k nÏmu p¯ipojené grafické Ëásti
Textová Ëást ÚP Strann˝ ve znÏní zmÏny Ë.1 má 17 Ëíslovan˝ch stran. Grafická Ëást územního
plánu má 3 v˝kresy
(1. V˝kres základního ËlenÏní území, 2. Hlavní v˝kres, 3. V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb,
opat¯ení a asanací).
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