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Zastupitelstvo obce Homole, jako v cn a místn p íslušný správní orgán podle § 6 odst. (5) písm. c) zákona .183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu, v platném zn ní (dále jen „stavební zákon“) a §§ 10, 11 a § 171 zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, v platném zn ní (dále jen „správní ád“), §13 a p ílohy .7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, v souladu s § 84, odst. (2), písm. x)
zákona . 128/2000 Sb., o obcích (Obecní z ízení), v platném zn ní a v souladu s § 43 odst. (4) stavebního zákona

vydává
po provedeném ízení podle §§ 50 až 53 a ve vazb na §§ 171 až 174 správního ádu, podle § 54 stavebního zákona

Územní plán HOMOLE
formou pot ení obecné povahy
v rozsahu návrhové ásti dokumentace, upravené na základ výsledku projednání podle §§ 50 až 53 stavebního zákona a podle §§
171 až 174 správního ádu.

TEXTOVÁ ÁST VÝROKOVÉ ÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU
skládající se z obsahu níže uvedených kapitol v rozsahu 35 stran textu:

a) vymezení zastav ného území
V Homolích je zastav né území vymezeno k 1. 12. 2008. Hranice zastav ného území je vyzna ena ve Výkrese
základního len ní, v Hlavním výkrese a v Koordina ním výkrese.

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
V ešeném území se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení, dále rozvoj výroby, technické a dopravní infrastruktury. Je
eba klást d raz na obnovu sou asného bytového fondu.
Návrh územního plánu uvažuje p edevším s opravami a rekonstrukcemi objekt s využitím pro bydlení a ob anské
vybavení, které nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn k rekonstrukci,
modernizaci a dostavb . Dostavba je soust ed na p edevším na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla,
s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavb je situováno
vždy na vlastním pozemku.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
KULTURNÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
V souboru nemovitých kulturních památek je zapsána návesní kaple Nejsv jšího srdce Pán z poloviny 19. století a
sýpka v návesní ásti Homolí. Obec Homole je za azena mezi sídla památkového zájmu zejména díky unikátn
vytvo ené obdélníkové návsi s rybní ky, obklopené charakteristickými pr elími statk v mnoha p ípadech dob e
zachovalými. N které objekty naopak prošly v minulosti p estavbami a demolicemi s destruktivními následky, které
bude t eba postupn napravovat citlivými p estavbami a dostavbami. Nepochybnou kulturní a architektonickou hodnotu
mají v ešeném území rovn ž drobné kapli ky, k ížky a zvoni ky v Homolích, Nových Homolích, erném Dubu i ve
Dvo e Koroseky, kde se nachází památkov chrán ná výklenková kaple z 18. století. Ve všech t chto ástech ešeného
území jsou i architektonicky cenné objekty p vodních dvor , budova školy, hostince apod., které nejsou památkov
evidovány, ale spole
vytvá ejí genia loci tohoto místa. Všem t mto stavbám je nutno v novat mimo ádnou pozornost
a pé i p i citlivých opravách.
V sout ži Vesnice roku 2003 obec získala Zlatou stuhu a vít zství v krajském kole sout že.
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ÍRODNÍ HODNOTY
Do jihovýchodní ásti ešeného území zasahuje funk ní nadregionální biokoridor NRBK 128 podél eky Vltavy v etn
kolika funk ních lokálních biocenter. P i severní, jižní a jihovýchodní hranici ešeného území jsou evidovány okraje
ochranných zón nadregionálních biokoridor . St ed ešeného území je sice poznamenán intenzivní rostlinnou
zem lskou výrobou, nicmén i zde existuje ada drobn jších lokálních biocenter a biokoridor zejména kolem rybník
a vodote í, která dopln na o systém liniové a ochranné zelen podél komunikací a cest vytvo í p íjemné p írodn
rekrea ní prost edí v blízkosti obytných sídel, na což bude v návrhu ÚP dbáno.
Vyhlášené významné krajinné prvky:
1. Dubové stromo adí na JZ okraji obce Homole
2. Rybník Dolní Má alka – erný Dub
3. Rybník Sta ek - erný Dub
4. Hráz rybníka – Dv r Koroseky
5. Listnatý remízek – Dv r Koroseky
6. Dubové stromo adí – Homole
7. Hájek pod železni ní stanicí – erný Dub
8. Lesnatá roklina potoka – erný Dub
9. Homole – zatopená pískovna jihozápadn obce
10. Dv r Koroseky – stromové porosty na návsi
11. erný Dub – hájek pod železni ní tratí nad kravínem
CIVILIZA NÍ HODNOTY
Za civiliza ní hodnotu se dá považovat v podstat celé sou asn zastav né území obce, které zahrnuje prostor stavebních
parcel (zastav ných ploch a dvor ) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží ú elu, pro který byly stavby
za ízeny. Dále se jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Tento
zám r vytvá í dostate né p edpoklady pro zachování a rozvoj civiliza ních hodnot.
Správním územím procházejí silnice II. a III. t ídy dopln né sítí místních komunikací, jižní cíp ešeného území protíná
trasa železnice. Obec je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro ve ejnou pot ebu a je napojena na kanaliza ní sí .
ešeným územím prochází vzdušné vedení VVN – 110kV a VN 22 kV a trasy radioreléových paprsk . Obec je pln
plynofikována. Významnou civiliza ní hodnotu p edstavuje letišt eské Bud jovice – Planá.

c) urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby
odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt je nutné klást
raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci
výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které
nenaruší okolní bydlení. Návrh ÚP ve své urbanistické koncepci jasn deklaruje, že p i realizaci výstavby byt je nutné
klást d raz na rekonstrukci stávajících objekt , výšková hladina zástavby je nastavena výlu
na nízkopodlažní.
ÚP eší návrh ploch pro bydlení, a to v návaznosti na stávající zástavbou nebo ve volných prolukách. Tímto
uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba bude mít charakter individuálního trvalého bydlení
i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P itom je nutno respektovat venkovské prost edí a m ítko stávající
zástavby. Na plochách bydlení, které jsou soust ed ny podél silnic II. a III. t ídy a jsou zatíženy negativními vlivy hluku
a vibrací z dopravy, bude možné bydlení za podmínky realizace ú inných protihlukových opat ení (po p edchozí
kvantifikaci stavu a pom
v lokalit ).
V severovýchodní a východní ásti Homolí jsou navrženy plochy výroby a skladování. Tyto plochy jsou zám rn
navrhovány mimo obytnou zástavbu, v návaznosti na již stávající plochy výroby. V blízkosti ernodubského rybníka se
nachází plochy výroby a skladování a plocha technické infrastruktury.
U ploch pro bydlení je navržena ve ejná zele , v tšinou v ochranných pásmech silnic, el. vedení a VTL plynovodu.
V Homolích a Nových Homolích je u plochy pro OV navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území,
které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it.
V ešeném území leží p evážná ást letišt eské Bud jovice. Pro tuto plochu je vypracována Územní studie pr myslové
zóny letišt eské Bud jovice (zhotovitel: Metroprojekt Praha a.s., íjen 2007). Cílem této studie je vypracovat návrh
ešení využití pozemk vn jší ásti letišt (za bezpe nostním plotem) tak, aby bylo využito synergického efektu letišt a
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v dostupné vzdálenosti dálnice D3 a vnit ní ásti letišt , která bude v budoucnu využívána jako Cargo, opravny a další
hangáry.

SEZNAM ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY

OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

VÝM RA V HA

HOMOLE
B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

SO-8

OV-9

VS-10

VS-11

VS-12

VS-13

Plocha bydlení - v severní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území sm rem
k navržené p eložce silnice II. t ídy.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plocha bydlení - v severní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území sm rem
k navržené p eložce silnice II. t ídy.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plocha bydlení + místní komunikace - v jižní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né
území. Sou ástí je plocha ve ejné zelen a plocha dopravní infrastruktury.
Obsluha území – z navržené místní komunikace (trasa nazna ena v grafické ásti).
Limity využití území – respektovat bezpe nostní pásmo VTL plynovodu.
Ochrana hodnot území – zástavbou nebude narušen VKP . 6.
Plocha bydlení + ve ejná prostranství - v jižní ásti sídla Homole, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP vodovodu, trasu radioreléového paprsku.
Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, trasu radioreléového paprsku.
Plocha bydlení - v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území, návrhem
dojde k ucelení sídla.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP el. vedení.
Ochrana hodnot území – zástavbou nebude narušen VKP . 1.
Plocha bydlení - v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plocha smíšená obytná - v severní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území.
Sou ástí plochy je i plocha pro technickou infrastrukturu – trafostanici T18.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plocha ob anského vybavení - v severovýchodní ásti sídla Homole, navazuje na
stávající plochy se stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plocha výroby a skladování - v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né
území se stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP silnice II. t ídy.
Plocha výroby a skladování - v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né
území se stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plocha výroby a skladování - v severovýchodní ásti sídla Homole, podél navrhované
eložky silnice II. t ídy.
Obsluha území – sjezdem z navrhované p eložky silnice II. t ..
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, navržené protipovod ové opat ení, OP
echodové plochy (letišt ).
Plocha výroby a skladování - v severovýchodní ásti sídla Homole, podél navrhované
eložky silnice II. t ídy.
Obsluha území – sjezdem z navrhované p eložky silnice II. t ..
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, navržené protipovod ové opat ení, OP

0,76

1,14

0,79

2,87

0,60

0,61

0,43
1.31

0,30

0,37

0,37

3,07

1,09
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echodové plochy

VS-14

VS-15

VP-16
VP-17
VP-18

VS-19

Plocha výroby a skladování - ve východní ásti sídla Homole, v návaznosti na stávající
plochu se stejným funk ním využitím. Sou ástí plochy je i plocha pro technickou
infrastrukturu – trafostanici T17.
Obsluha území – sjezdem ze silnice II. t ..
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, OP silnice II. t ..
Plocha výroby a skladování - v západní ásti sídla Homole, v návaznosti na zastav né
území – stávající plochy pro zem lskou výrobu.
Obsluha území – sjezdem ze silnice II. t ..
Limity využití území – OP silnice II. t ..
Plocha ve ejných prostranství – ve ejná zele – ve východní ásti sídla Homole, podél
navržené p eložky silnice II. t ..
Plocha ve ejných prostranství – v západní ásti sídla Homole.
Plocha ve ejných prostranství – v západní ásti sídla Homole, podél navržené p eložky
silnice II. t ..
Plocha výroby a skladování – v západní ásti sídla Homole, v návaznosti na stávající
plochu zem lství.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Plochy dopravní infrastruktury – letecké – plochy pro innosti p ímo
DIL-1
související s provozem letišt
DIL-2

DIL

DIL-3
DIL-4
VP-20

(letišt ).

Plochy dopravní infrastruktury – letecké – p istávací plochy
Plochy dopravní infrastruktury – letecké – plochy pro innosti a d je
dopl ující provoz letišt
Plochy dopravní infrastruktury – letecké – plochy areálu letišt neur ené
primárn k zástavb

Plocha ve ejných prostranství

3,26

3,15

0,13
0,63
1,31
0,20
17,46
2,85
30,44
47,78
2,82

NOVÉ HOMOLE

B-21

B-22

B-23

B-24

B-25

B-26

Plocha bydlení - v západní ásti sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP lesních ploch, lokální biokoridor, trasu
radioreléového spoje.
Ochrana hodnot území – zástavbou nebude narušen VKP . 6.
Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území
se stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plocha bydlení + ve ejné prostranství - v severovýchodní ásti sídla Nové Homole,
navazuje na zastav né území se stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat radioreléový spoj.
Plocha bydlení - severovýchodní okraj sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území
se stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat radioreléový spoj, OP vodovodního adu, OP silnice.
Plocha bydlení - severovýchodní okraj sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území
se stejným funk ním využitím. Sou ástí plochy je plocha pro návrh technické
infrastruktury – trafostanice T19.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP silnice, radioreléový spoj.
Plocha bydlení - severovýchodní okraj sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území
se stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat bezpe nostní pásmo VTL plynovodu, OP vodovodu.

1,93

0,24

2,11

0,53

0,83

1,70
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B-27

B-28

VS-29

VS-30

TI-31a,b

B-32

VP-33

B-34

Plocha bydlení - jižní okraj sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se stejným
funk ním využitím. Podíl ve ejné zelen v ploše minimáln 10%.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace, sjezdem ze silnice II. t ..
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, radioreléový spoj, poddolované
území, respektovat archeologickou lokalitu.
Plocha bydlení – západní ást sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II. t ..
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, OP vodovodu, OP plynovodu, OP
silnice II. t ., lokální biokoridor
Plocha výroby a skladování - v jižní ásti sídla Nové Homole.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III. t ..
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, OP vodovodu, bezpe nostní pásmo
plynovodu, lokální biokoridor, radioreléový spoj
Plocha výroby a skladování - východn od sídla Nové Homole, v blízkosti
ernodubského rybníka. Sou ástí lokality je plocha technické infrastruktury – trafostanice
T20.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, OP kanalizace, lokální biokoridor,
pásmo negativního vlivu OV.
Plocha technické infrastruktury (rozší ení istírny odpadních vod) - východn od sídla
Nové Homole, v blízkosti ernodubského rybníka.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, lokální biokoridor.
Plocha bydlení – severozápadní ást sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím.
Obsluha území –ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat trasu radioreléového paprsku

1,32

2,01

0,51

4,14

1,45

0,27

Plocha ve ejných prostranství – v západní ásti sídla Nové Homole.

0,28

Plocha bydlení – v severozápadní ásti sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území
se stejným funk ním využitím.
Obsluha území –ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo PUPFL.

0,24

ERNÝ DUB

B-41

B-42

B-43

B-44

B-45

B-46

Plocha bydlení + ve ejné prostranství - v sídle erný Dub, vypl uje proluku v zástavb
mezi severní a jižní ástí sídla..
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP vodovodu
Plocha bydlení - v sídle erný Dub, navazuje na zastav né území se stejným funk ním
využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, OP vodovodu.
Ochrana hodnot území – zástavbou nebude narušen VKP . 8.
Plocha bydlení - v sídle erný Dub, navazuje na zastav né území se stejným funk ním
využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP vodovodu.
Plocha bydlení - v jižní ásti sídla erný Dub, vypl uje proluku v zastav né území se
stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající silnice III. t ..
Plocha bydlení - v jižní ásti sídla erný Dub, vypl uje proluku v zastav ném území se
stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající silnice III. t ..
Plocha bydlení - v jižní ásti sídla erný Dub, navazuje na zastav né území se stejným
funk ním využitím.
Obsluha území – z místní komunikace

4,97

1,43

1,30

0,19

0,14

0,34
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SO-47

TI-48

DIS-50

B-51

VS-52

B-53

OV-54
VP-55

Plocha smíšená obytná - v sídle erný Dub, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající silnice III. t ..
Limity využití území – respektovat OP vodovodu, anodové uzemn ní plynovodu.
Ochrana hodnot území – zástavbou nebude narušen VKP . 8.
Plocha technické infrastruktury (sb rný dv r) - v blízkosti zem lského areálu v sídle
erný Dub.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, lokální biokoridor.
Plocha dopravní infrastruktury (p eložka silnice II. t .)
Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla erný Dub.
Obsluha území – ze stávající silnice III. t ..
Limity využití území – respektovat archeologickou lokalitu, anodové uzemn ní
plynovodu.
Plocha výroby a sklsdování - východn od sídla erný Dub.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, radioreléový spoj
Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla erný Dub, navazuje na zastav ném území se
stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Plocha ob anského vybavení – v sídle erný Dub, prostor pro stavbu sakrálního
charakteru.
Plocha ve ejných prostranství – ve východní ásti sídla erný Dub, podél stávající
plochy železnice.

0,44

0,49

5,06

0,67

1,51

0,44
0,23
0,36

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
V návrhu ÚP je sídelní zele vymezena u ploch pro bydlení, a dále jako pásy izola ní zelen k odclon ní ploch výroby
nebo p eložky.
V zastavitelných plochách pro bydlení v RD bude minimální podíl zelen 12% z každé navrhované plochy pro zástavbu.
(V p ípad zástavby pouze nap íklad 1/3 plochy bude obsahovat i tato plocha 12% z 1/3 plochy pro zástavbu ve ejnou
zele ).

d) koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení
etn podmínek pro jejich umís ování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Dopravní návrh uvažuje s návrhem plochy pro p eložku silnice II/143, jejíž poloha je nazna ena v grafické ásti.
Po realizaci této p eložky bude p vodní komunikace II/143 p azena mezi místní komunikace, p emž ást bude
využívána sou asn jako cykloturistická trasa.
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. V grafické ásti nejsou tyto plochy pro místní komunikace zakresleny,
s výjimkou místní komunikace, která dopravn obslouží návrhovou plochu pro bydlení B-3. Podél místní komunikace
vedoucí z centrální ásti sídla Nové Homole severozápadním sm rem je navrženo rozší ení této komunikace.
Napojení nových rodinných dom bude provedeno na stávající nebo nov vybudované místní komunikace. Celková ší e
ve ejného prostranství bude min.8 m. ší e celé komunikace bude min. 6 m s využitím obou sm
pro bezpe nost
provozu, chodník v ší i 1,5 m a zelený pás dle možnosti. V míst napojení a p ilehlém úseku bude zajišt n bezpe ný
rozhled, o napojení nových místních komunikací a silnice III. t . budou podány žádosti, v etn stanovení místní a
echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Parkování bude ešeno tak, aby nebyla ohrožena bezpe nost
provozu. Na plochách ešených návrhem musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na
vlastním pozemku, a to již p ímo jako sou ást stavby. (bude postupováno dle platných právních norem).
Na území obce leží p evážná ást letišt eské Bud jovice. Letišt eské Bud jovice má ozna ení „Ve ejné vnitrostátní
letišt “ a „Neve ejné mezinárodní letišt “ kategorie 4C, pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne. ICAO kód: LKCS.
V sou asné dob se p ipravuje projekt 1. a 2. etapy p estavby na letišt mezinárodní, jedná se o projekt výstavby
Odletového/p íletového terminálu a podp rných a technických budov nutných k provozu takovéhoto letišt .
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Návrh ešení využití pozemk vn jší ásti letišt (za bezpe nostním plotem) tak, aby bylo využito synergického efektu
letišt a v dostupné vzdálenosti dálnice D3 a vnit ní ásti letišt , která bude v budoucnu využívána jako Cargo, opravny
a další hangáry. Návrh obsahuje ešení infrastruktury (dostupnosti všech sítí a vy ešení dopravní obslužnosti pro
jednotlivé ásti areálu).
Plochy dopravní infrastruktury letecké se d lí na podskupiny:
- plochy pro innosti p ímo související s provozem letišt
- p istávací plochy
- plochy pro innosti a d je dopl ující provoz letišt
- plochy areálu letišt neur ené primárn k zástavb
ešeným územím je vedena jednokolejná neelektrifikovaná železni ní tra . 194 eské Bud jovice – Volary. Z hlediska
výhledových akcí železni ní infrastruktury je v ešeném území p ipravována revitalizace této trat .
Sou asný systém turistických a cykloturistických tras z stane zachován a bude dále postupn rozvíjen.
U všech navrhovaných ploch pro bydlení je nezbytné p ed zahájením výstavby obytných dom zabezpe it dopravní
napojení.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
U všech navrhovaných ploch pro bydlení je nezbytné p ed zahájením výstavby obytných dom zrealizovat odpovídající
technické vybavení, zejména prov it dostate nou kapacitu OV.

VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Vlastní zásobování sídla Homole, Nové Homole, erný Dub i Dv r Koroseky pitnou vodou je vyhovující. Pro zlepšení
nevyhovujících tlakových pom
je však navrženo napojení vodovodního systému místo na Vodárenskou soustavu Jižní
echy ze skupinového vodovodu Kremže (prameništ Blanský les, VDJ Váb e 150 m3 545.18/541.73 m n. m.)
z vodovodní sít Koroseky (p es redukce tlaku).
Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. Dále se
edpokládá postupná rekonstrukce stávajících vodovodní sít . Doporu uje se novou vodovodní sí v max. mí e
zokruhovat.
Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
vodní kanalizace v obci Homole je na konci své životnosti a nevyhovuje svému ú elu. V této obci se navrhuje
vybudovat novou oddílnou splaškovou kanalizaci, dnešní jednotná kanalizace bude sloužit jako deš ová. Odkanalizování
sídel Nové Homole a erný Dub je vyhovující, pouze je nutná pr žná rekonstrukce stávající stokové sít . V osad
Dv r Koroseky je navržena nová oddílná splašková kanalizace, která bude napojena na kanaliza ní sí Nové Homole.
Kanalizace v rámci nové zástavby pro Homole a Dv r Koroseky je navrhována jako oddílná, pro Nové Homole a erný
Dub je navrhována p ednostn jako oddílná.
Stávající OV Homole i Nové Homole kapacitn i technicky vyhovují pro dnešní stav, pro výhledové ešení je pot ebná
jejich rekonstrukce (zvýšení kapacity), pro OV Nové Homole je rezervována plocha pro rozší ení. Okolo istíren se
navrhuje pásmo ochrany prost edí.
Deš ové vody sídel budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod
zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.
Navrhované ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje. Ten však
nep edpokládá významný rozvoj sídel, proto neuvažuje s rekonstrukcí stávajících OV. Dále nenavrhuje výstavbu nové
oddílné kanaliza ní sít v obci Homole, pouze pr žnou rekonstrukci stávající stokové sít .
U stávajících OV (Homole a Nové Homole) je navržena maximální hranice negativního vlivu na okolní prost edí,
které je OV ovliv ováno. V budoucnu vyhlašované ochranné pásmo nesmí tuto max. hranici p ekro it.

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
NÁVRH ROZVODNÉ SÍT VN
Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el energie je následující:

Sídlo Homole
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Lokalita „1-severovýchod“
Osazení nové trafostanice TS-T17
Lokalita „2-sever“
Osazení nové trafostanice TS-T18
Lokalita „3-sever“
Osazení nové trafostanice TS-T18
Lokalita „4-jihozápad“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1
Lokalita „5-jihozápad“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1
Lokalita „6-jihozápad“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1
Lokalita „7-jihozápad“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1
Lokalita „8-jihozápad“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1
Lokalita „9-jih“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T2
Lokalita „10-jihovýchod“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T2
Lokalita „VS-severovýchod“ – výroba a sklady
Osazení nové trafostanice TS-T17
Lokalita „OV-severovýchod“ – ob anská vybavenost
Osazení nové trafostanice TS-T17
Lokalita „VZ-západ“ – zem lství
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. Postupn bude u nové výstavby provád na
kabelizace kabely AYKY do zem .
Pro vybudování trafostanic TS-T17 a TS-T18 je nutno vybudovat nové vrchní vedení VN 22kV. Napojení vedení
bude provedeno na stávající vrchní vedení VN 22kV v katastru Planá za nadúrov ovou k ižovatkou po pravé
stran komunikace sm rem na Homole. Proto je podmínkou pro výstavbu v lokalit 1, 2, 3, VS a OV zapracování
této nové linky 22kV do územního plánu obce Plané – viz. výkres širších vztah .

Sídlo Nové Homole
Lokalita „11-severovýchod“
Osazení nové trafostanice TS-T19
Lokalita „12-severovýchod“
Osazení nové trafostanice TS-T19
Lokalita „13-severovýchod“
Osazení nové trafostanice TS-T19
Lokalita „14-východ“
Osazení nové trafostanice TS-T19
Lokalita „15-jihozápad“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T11
Lokalita „16-jihozápad“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T11
Lokalita „17-západ“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T12
Lokalita „18-západ“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T12
Lokalita „19-severozápad“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T13
Lokalita „20-severozápad“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T13
Lokalita „VS - východ“ - fotovoltaika
Vývod fotovoltaické elektrárny vyveden do sít NN
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
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Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. Postupn bude u nové výstavby provád na
kabelizace kabely AYKY do zem .

Sídlo erný Dub
Lokalita „21-st ed k ZD“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T9
Lokalita „22-st ed“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T8
Lokalita „23-jih“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T8
Lokalita „24-jih“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T8
Lokalita „25-jihozápad“
Napojení ze stávající trafostanice TS-T8
Lokalita „VS – stávající OV“ - fotovoltaika
Vývod fotovoltaické elektrárny vyveden do sít VN p es stávající trafostanici T6 (trafostanice majitele stávající
fotovoltaické elektrárny).
Pouze v p ípad rozdílného investora u nové fotovoltaické elektrárny je nutno vybudovat novou trafostanici T20
( trafostanice investora).
Lokalita „TI“ – nová OV
Stará OV napojena vývodem NN z trafostanice T7. Nová OV bude napojena na tento NN vývod – v p ípad pot eby
bude kabel NN zesílen.
Zokruhováním rozvod NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod v obci.
Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. Postupn bude u nové výstavby provád na
kabelizace kabely AYKY do zem .

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V sídle Homole, Nové Homole,
bude napojena na tento systém.

erný Dub a Dv r Koroseky je provedena plynofikace obce. P ípadná nová zástavba

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší
vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvo eny
podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší. Je možno doporu it pro provozovatele n které dostupné
systémy, které spl ují ekologické limity. Plynofikací je dán p edpoklad k vyt ování spalování pevných paliv, nejvíce
hn dého uhlí horší kvality. Postupná náhrada tepelných zdroj p inese výrazné zlepšení istoty ovzduší.
V území bude využíváno centrálních zdroj tepla, pop ípad alternativních zdroj energie formou využití biomasy,
tepelných erpadel, solárních kolektor .

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Návrh ÚP vymezuje plochu ob anského vybavení v severní ásti sídla Homole. Tato plocha navazuje na navrženou
plochu pro bydlení v rodinných domech. V ásti erný Dub je dále uvažováno s plochou ob anského vybavení pro
realizaci stavby sakrálního charakteru.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována. V sídle Homole se jedná zejména o návesní prostor tvo ený
vodními plochami, ve ejnou zelení a p šími komunikacemi. V sídle Nové Homole je ve ejné prostranství vymezeno
zejména plochou ob anského vybavení – sportu v centrální ásti. V erném Dubu je tato plocha zastoupena lokalitou
Hájek pod železni ní stanicí

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Likvidace domovního odpadu je zajiš ována svozem na ízenou skládku a tento systém bude i nadále zachován. Bude
povoleno takové podnikání, které skladováním odpad v etn nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude
zát žovým rizikem pro obyvatele.
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V návrhu ÚP Homole je vymezena plocha technické infrastruktury pro sb rný dv r v sídle
ást.

erný Dub – viz grafická

U navrhovaných ploch bydlení, kde je požadavek ešení územní studie, bude ešeno umíst ní plochy (shromaž ovacího
místa) pro t íd ný komunální odpad.
CIVILNÍ OCHRANA
Návrh ploch pro požadované pot eby:
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla.
V ešeném území se neo ekává pr chod pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž p vodcem m že být vodní dílo.
zóny havarijního plánování.
ešené území neleží v zón havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou
produkcí a skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem.
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události.
Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný obecní ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu. Ukrytí bude provedeno ve
vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom a v provozních a výrobních objektech po jejich
úprav na improvizované úkryty. Je možno po ítat s využitím ochranných prostor jednoduchého typu v budovách, které
mají nejmenší dob hovou vzdálenost od místa ohrožení. V p ípad pot eby ukrytí obyvatel a návšt vník obce p i
vzniku MU v dob míru zajiš uje obecní ú ad ochranu osob p ed kontaminací nebezpe nými látkami (pr myslová
havárie, únik nebezpe né látky z havarovaného vozidla apod.) p edevším za využití ochranných prostor jednoduchého
typu ve vhodných ástech obytných dom a provozních,výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan
provád ny úpravy proti pronikání nebezpe ných látek.
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
Zajišt ní evakuace organizuje m stský ú ad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný ve stávajících
objektech jako nap . školských, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních domech apod.
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
Toto opat ení bude dle pot eby zajiš ováno v dob po vzniku mimo ádné události. K tomu budou využity vhodné
prostory v rámci obce, p ípadn blízkého okolí. Skladování prost edk individuální ochrany pro zabezpe ované skupiny
osob ve školských a zdravotnických za ízeních bude prozatímn ešeno v centrálních skladech mimo území obcí a m st.
vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území obce.
Na území obce se nenacházejí nebezpe né látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko
spojené s p ípadnými haváriemi.
záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink kontaminace.
Jako místo pro dekontaminaci osob, p ípadn pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít nap . za ízení
umýváren, sprch, istíren, garáží v tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní plochy
v podstat posta í zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít
z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s p ívodem vody nebo páry.
Záhrabovišt není v katastru obce vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst nákazy a odvezena do míst
ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území.
Na ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí
kontaminant (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn ukrývané osoby chránit
improvizovaným zp sobem (ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la).
nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve spolupráci
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán pro p ípady mimo ádné situace.
Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení.
Tato oblast bude v p ípad obce zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m cestou obecního
adu za využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací a dalších náhradních
prvk varování.

e) koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení
podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed
povodn mi, rekreace, dobývání nerost a podobn
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NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
V nezastav ném území je umožn no zales ování pozemk na plochách navazující na stávající PUPFL a na plochách,
jejichž zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. Nem lo by se jednat o zem lskou p du s I. t ídou ochrany. Dále je
v nezastav ném území umožn no z izování vodních ploch a umis ování do asných staveb pro zabezpe ení zem lské
innosti, jako jsou seníky, v elíny, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , podmín
realizace
komunitního kompostování, polních hnojiš za spln ní zákonných podmínek apod.
Stanovení koncep ních podmínek pro zm ny v jejich využití
Udržitelné hospoda ení v krajin
dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti a obnovení
a uchování jejích estetických hodnot a kulturní pam ti,
revitalizace povodí ( ních systém ),
podpora správné zem lské praxe a ekologické produkce,
ozdrav ní les ,
protipovod ová ochrana území a osídlení,
rekultivace území devastovaných t žbou a energetikou,
zajiš ování ochrany vodních zdroj .
Snížení energetické a surovinové náro nosti hospodá ství a oborové struktury ekonomické
základny
úspora surovin a energií, jejich recyklace a druhotného využití,
využívání obnovitelných zdroj energie a surovin,
ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu, láze ství.
NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
V návrhu jsou vymezeny plochy pro ÚSES - biocentra a biokoridory, kde jsou stanoveny podmínky pro jejich využití.
TABULKY PRVK ÚSES
Z hlediska ÚSES byl zapracován projednaný Plán ÚSES zpracovaný Ing. P. Popelou. K odchylce došlo pouze v prostru
letišt . Z d vod rozší ení plochy letišt byl posunut navržený biokoridor jižním sm rem na okraj letištní plochy.
evzato z Plánu místního územního systému ekologické stability krajiny k. ú. Homole (ing.. Ji í Gergel, CSc,
autorizovaný projektant územních systém ekologické stability, 1996).
íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Cílová vým ra
Charakteristika

Jiný zp sob ochrany
írody
Zpracovatel

íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Cílová vým ra
Charakteristika

BC 1
Homole
ernodubský rybník
Biocentrum lokální – ekologicky významný krajinný prvek
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3B-4
BC 1
Minimální 3 ha; navrhovaná 3,31 ha
Biocentrum zahrnuje západní okraj ernodubského rybníka, jeho výtopu, ást Homolského a Dubského
potoka s jejich doprovodnými porosty a ást travního porostu. Rybník p edstavuje biologickou nádrž
likvidující zne išt ní komunálního charakteru a z chovu hospodá ských zví at. Litorální porost tvo en
úzkým pásem b žných druh (Glycerietum maximae), se zblochanem, chrasticí, ost icí. Ob vodote e
ohrani ující biocentrum jsou doprovázeny dob e zapojeným a bohatým stromovým a ke ovým patrem (vrba
ehká, olše lepkavá, vrba popelavá, dále dub letní, lípa srd itá, javor klen, javor mlé ). V sou asnosti
pravd podobn již nevyužívané travní plochy na podmá eném stanovišti postupn p echází sm rem do
výtopy v rozsáhlé porosty chrastice rákosovité, zblochanu, tužebníku, ost ice, sítiny rozkladité, sk ípiny
lesní. Ve výtop vrba popelavá, vrba k ehká, b íza. Na levé stran Dubského potoka nevyužívaný
ruderalizovaný porost.
VKP - rybník
Ing. Gergel

BC 2
Homole
Vltavské
Biocentrum lokální – ekologicky významný krajinný prvek
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3BC-4
BC 2
Minimální 3 ha; navrhovaná 3,00 ha
Biocentrum se nachází na jihovýchodních hranicích zájmového území a do k. ú. Homole zasahuje pouze
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Jiný zp sob ochrany
írody
Zpracovatel
íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Cílová vým ra
Charakteristika

Jiný zp sob ochrany
írody
Zpracovatel
íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Cílová vým ra
Charakteristika

Jiný zp sob ochrany
írody
Zpracovatel
íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Délka BK
Charakteristika

svým západním okrajem. Zahrnuje eku Vltavu, Homolský potok, jejich doprovodná spole enstva a ást
orné p dy podél soutoku. Vltava je doprovázena vzrostlým pásem d evin, topolu erného, vrby k ehké,
jasanu ztepilého, bezu erného, místy s porosty kop iv, chrastice rákosovité, chmelu. Homolský potok
edstavuje upravenou vodote , opevn nou kamennou dlažbou, rychle proudící, bez výrazných známek
irozené revitalizace. Je doprovázen mohutným nitrofilním porostem chrastice rákosovité a kop ivy
dvoudomé, ojedin le s d evinami, vrbou k ehkou, topolem osikou, z v tší ásti odum elou výsadbou javoru
mlé e. Podél Homolského potoka i Vltavy orná p da.
VKP – vodote , eka
Ing. Gergel
BC 3
Homole
Dolní Má alka
Biocentrum lokální – ekologicky významný krajinný prvek
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3B-4
BC 3
Minimální 3 ha; navrhovaná 3,60 ha
Biocentrum zahrnuje rybník Dolní Má alka s dvou adým dubovým stromo adím na hrázi rybníka, p ilehlou
nivní olšinu a vrbinu, svahové p irozené listnaté porosty sv. Carpinion s p echody ke sv. Genisto
germanicae-Quercion a ást využívaných travních porost . Rybník je obrostlý d evinami, olší lepkavou,
lípou srd itou, b ízou, topolem osikou, na levé stran u hráze skupina akátu. Hladina z 90% pokryta
ok ehem. Litorální porost tvo en fragmenty orobince širokolistého, zblochanu, ost ice, dále nitrofilní porost
chrastice, kop iv. Výpustné za ízení požerák. Rybník slouží jako významné jarní trdlišt ropuchy.
Obvodová stoka získává již tém p irozený charakter, zbytky kamenného opevn ní. Dno je kamenité,
s nánosy jemnozrnného sedimentu. V horní ásti hradítko sloužící k napoušt ní rybníka, v sou asné dob
v celém profilu zapln no št rkopískovým sedimentem. Vrbo-olšový porost pod hrází je složen p evážn
z vrby k ehké, olše lepkavé, ojedin le trnovník akát, mohutný nitrofilní podrost kop iv. Lesní porost na
svazích poto ní rokliny p edstavuje dub letní, lípa srd itá, trnovník akát, t eše pta í, b íza bradavi natá,
topol osika, vrba jíva. Z bylinných druh výskyt Alliaria petiolata, Anemone nemorosa, Carex brizoides,
Festuca ovina, Hepatica nobilis, Humulus lupulus, Lilium martagon, Luzula luzuloides, Phyteuma nigrum,
Poa nemoralis.
VKP návrh na registraci, VKP – les, rybník, vodote
Ing. Gergel
BC 4
Homole
Lesní
Biocentrum lokální – ekologicky významný krajinný prvek
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
BC 4
Minimální 3 ha; navrhovaná 10 ha
Biocentrum se nachází na jihovýchodním okraji lesního komplexu v prostoru letišt . Je tvo eno
znov kými porosty od odr stajících kultur až mlazin po mýtné kmenoviny. P evažují slabší kmenoviny
edmítného v ku. V druhovém zastoupení dominuje borovice lesní, místy jsou vtroušeny smrk, dub zimní
íza bílá, v mladších skupinách skupinovit až jednotliv lípa malolistá, jasan ztepilý, olše lepkavá,
mod ín, ojedin le topol osika. Typologicky se jedná o kyselé a chudé jedlové doubravy, maloplošn jsou
zastoupeny vrbová olšina a podmá ená chudá jedlina. Umíst ní biocentra je pouze p ibližné, jeho p esné
vymezení a popis je nutné provést až po vyjasn ní existence vojenského prostoru letišt . V sou asné dob
nejsou k dispozici pot ebné podklady.
VKP - les
Ing. Gergel
NBK 1
Homole
Vltava
Biokoridor nadregionální – ekologicky významné liniové spole enstvo
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3BC-4
NBK 1
Maximální 700m; navrhovaná 700m
Nadregionální biokoridor prochází po východních hranicích zájmového území a do k.ú. zasahuje pouze
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írody
Zpracovatel
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Katastrální území
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Jiný zp sob ochrany
írody
Zpracovatel
íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Délka BK
Charakteristika

svým západním okrajem. Osu biokoridoru tvo í eka Vltava, této ásti za azena do pstruhového pásma. Je
doprovázena vzrostlým pásem d evin, topolu erného, topolu vlašského, topolu osiky, vrby k ehké, jasanu
ztepilého, dubu letního, olše lepkavé, lípy srd ité, st emchy evropské. Z bylinného patra výskyt chrastice
rákosovité, kop ivy dvoudomé, chmele otá ivého, netykavky, kostivalu léka ského. Dále orná p da.
VKP - eka
Ing. Gergel

BK 2
Homole
Pod Homolí
Biokoridor lokální – ekologicky významné liniové spole enstvo
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3B-4, 3BC-4
BK 2
Maximální 2000m; navrhovaná 2000m
Biokoridor je p edstavován Homolským potokem. Jedná se o typickou polní vodote , která v minulosti
meandrovala, v sou asné dob je však nap ímena, opevn na v celém úseku kamennou dlažbou a díky dobré
bonit p dy naorána až k pat koryta. Kvalita vody je horší betamezosaprobní. O silné eutrofizaci vodote e
sv í její doprovodný mohutný nitrofilní pás chrastice a kop iv. Ve spodním úseku od Vltavy
k oplocenému pozemku již áste
zanesena jemnozrnným sedimentem se zár stem mok adní vegetací,
chrasticí, místy s ost icí, jen n které úseky rychle proudící. V horní ásti až k ernodubskému rybníku již
bez výrazných známek p irozené revitalizace, rychle proudící, v ojedin lých úsecích se zborceným
opevn ním. Po okraji dochází k usazování jemnozrnného sedimentu a áste nému zár stu mok adní
vegetací. V celém úseku se d eviny vyskytují jen ojedin le, zvlášt v ásti pod ohrazeným pozemkem, vrba
ehká, topol osika, r že šípková, ostružiník, z naprosté v tšiny zni ená výsadba javoru mlé e. Pod
rybníkem pokra uje BK pod hrází podél odtoku z bezpe nostního p elivu. Odtok opevn n kamenem, na
mnoha místech však opevn ní poškozeno, je doprovázen olší lepkavou, vrbou k ehkou, vrbou jívou.
Pokra uje po okraji rybníka tvo en úzkým pásem litorálního porostu zblochanu, chrastice, s doprovodem
vrby popelavé, k ehké, olše lepkavé a dále navazujícím mohutným nitrofilním porostem kop iv.
VKP – rybník, vodote
Ing. Gergel
BK 3
Homole
K letišti
Biokoridor lokální – ekologicky významné liniové spole enstvo
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3B-3, 3B-4
BK 3
Maximální 2000m; navrhovaná 2100m
Biokoridor je tvo en levostranným p ítokem Homolského potoka, v horní ásti pásem d evin odclo ujících
letišt . V úseku od Homolského potoka k silnici Homole – Nové Homole je vodote upravena a opevn na
do dna i boku kamennou dlažbou, rychle proudící. Po stranách dochází k usazování jemnozrnného
sedimentu, který postupn zar stá mok adní vegetací, v koryt místy ost ice, sítina rozkladitá, sk ípina
lesní, chrastice rákosovitá, na svazích a v horní ásti kop iva dvoudomá.v úseku nad silnicí upravené
koryto, s 1-1,5m vysokými hlinitými b ehy. Vlivem kinetické energie vody p i v tších pr tocích dochází
k áste nému zahlubování koryta. Svahy porostlé kop ivou dvoudomou a pýrem, po obou stranách mírn
svažitá orná p da. V celém úseku d eviny jen ojedin le, jasan ztepilý, topol osika, r že šípková, hloh,
kolik javoru mlé jako nepatrný zbytek nedávné výsadby. Severní ást biokoridoru je tvo ena úzkým
pruhem stromové výsadby. Severní ást biokoridoru je tvo ena úzkým pruhem stromové výsadby
odclo ující letišt , složena z monokultury topolu erného, dále smrku ztepilého a borovice lesní.
VKP - vodote
Ing. Gergel

BK 4
Homole
Lesní
Biokoridor lokální – ekologicky významné liniové spole enstvo
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
BK 4
Minimální 2000m; navrhovaná 850m (v k.ú.)
Biokoridor prochází od biocentra BC 4 severozápadním sm rem v lesním komplexu v prostoru letišt . Je
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Jiný zp sob ochrany

napojen na rozsáhlý lesní porost mezi eskými Bud jovicemi a T ebínem. Tvo í ho r znov ké porosty od
odr stajících kultur až mlazin po mýtné kmenoviny. P evažují slabší kmenoviny p edmýtného v ku.
V druhovém zastoupení dominuje borovice lesní, místy jsou vtroušeny smrk, dub zimní, b íza bílá,
v mladších skupinách skupinovit až jednotliv lípa malolistá, jasan ztepilý, olše lepkavá, mod ín,
ojedin le topol osika. Typologicky se jedná o kyselé a chudé jedlové doubravy, maloplošn jsou zastoupeny
vrbová olšina a podmá ená chudá jedlina. Umíst ní biokoridoru je pouze p ibližné, jeho p esné vymezení a
popis je nutné provést až po vyjasn ní existence prostoru letišt . V sou asné dob nejsou k dispozici
pot ebné podklady.
VKP - les
Ing. Gergel
BK 5
Homole
Mezi rybníky
Biokoridor lokální – ekologicky významné liniové spole enstvo
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3B-4
BK 5
Maximální 2000m; navrhovaná 2150m
Biokoridor je v p evážné ásti trasy tvo en Homolským potokem. Vodote je upravena, opevn na
kamennou dlažbou do dna i boku. V úseku od ernodubkého rybníka po silnici na erný Dub je zanesena
jemnozrnným sedimentem se zár stem mok adní vegetací (p evážn chrasticí, kop ivou dvoudomou)
v celém profilu. Z d evin ojedin le r že šípková, jasan ztepilý, vrba k ehká. Podél h išt výsadba topolu
erného s b ízou. Vodote jen s nepatrnými známkami p irozené revitalizace, podél koryta s chrasticí a
navazujícím rozsáhlým porostem kop ivy dvoudomé. P i pr chodu obcí je ovlivn n lidskou inností
(vysíkání p ilehlého b ehu, vybudovaná hradítka pro odb r vody, výsadba ovocných d evin), v zna né mí e
i pozitivn . Dále nad obcí mohutný nitrofilní pás chrastice, kop iv, tužebníku. Zpo átku po obou stranách
orná p da, v úseku 500m pod Závratským rybníkem po levé stran lu ní porost. Jen ojedin lé nárosty vrby
ehké, popelavé, olše lepkavé, topolu osiky. V ásti od konce obce Nové Homole k Závratskému rybníku
je koryto zaneseno zna nou vrstvou organického sedimentu, v celém profilu zarostlé mok adní vegetací,
evážn chrasticí, ojedin le zblochanem, orobincem, sk ípinou lesní, sítinou rozkladitou, místy
s nitrofilním porostem kop iv. V budoucnu bude nutné odt žení sedimentu pro zajišt ní pr to nosti. BK
pokra uje krátký úsek pod hrází rybníka po lu ním porostu a dále prochází litorálním pásem rybníka. Ten
je tvo en orobincem úzkolistým, sítinou rozkladitou, kamyšníkem, dále s doprovodem d evin, vrbou
ehkou, vrbou popelavou, jívou, osikou, b ízou. Výše ležící jednotlivé chatky neovliv ují funkci BK nad
únosnou míru.
VKP - rybník, vodote
Ing. Gergel

BK 6
Homole
Dubský potok
Biokoridor lokální – ekologicky významné liniové spole enstvo
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3B-4
BK 6
Maximální 2000m; navrhovaná 1200m
Biokoridor je tvo en Dubským potokem a jeho doprovodnými porosty. Spodní úsek od ernodubského
rybníka po Dv r Koroseky je tvo en významnými p irozenými listnatými porosty na dn a svazích lenité
poto ní rokliny. Z d evin se vyskytuje p evážn dub letní, olše lepkavá, lípa srd itá, topol osika, dále b íza,
eše pta í, jasan ztepilý, vrba k ehká, javor mlé , javor klen, v podúrovni je vytvo eno nesouvislé ke ové
patro s výskytem lísky obecné, hlohu, erného bezu, r že šípkové, st emchy hroznovité, brslenu
evropského, slivon trnky, je ábu obecného. Bylinné patro p edstavuje Adoxa moschetellina, Anemone
nemorosa, Campanula persicifolia, Carex brizoides, Ficaria bulbifera, Galeobdolon luteum, Hepatica
nobilis, Hieracium sabaudum, Poa nemoralis, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea. V úseku nad silnicí
erný Dub – Nové Homole je v koryt zna né množství št rkopískového sedimentu, který tém vypl uje
profil propustku. V celém úseku je vodote p irozeného charakteru, s kamenitým dnem, áste
meandruje. asté jsou napadávky d evin. Ve zbylé ásti BK je vodote opevn na kamenem do dna i boku,
rychle proudící, s nízkou výškou vodního sloupce, bez výrazných známek p irozené revitalizace.
V n kterých ástech je již kamenné opevn ní poškozené. V úseku pod pravostranným p ítokem u zastávky
erný Dub v úseku 20m je opevn na polovegeta ními tvárnicemi. Vodote doprovází vzrostlý porod olše
lepkavé, topolu osiky, vrby k ehké, jívy, od zem lské p dy nitrofilní porost kop iv. Od pravostranného
ítoku k Dolní Má alce je doprovod již tvo en pouze náletem olše, vrby k ehké, osiky, ostružiníku a
nitrofilním porostem kop iv.
VKP – návrh na registraci spodní ásti, VKP - vodote
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írody
Zpracovatel

íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Délka BK
Charakteristika

Jiný zp sob ochrany
írody
Zpracovatel
íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Cílová vým ra
Charakteristika

Jiný zp sob ochrany
írody
Zpracovatel
íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Cílová vým ra
Charakteristika

Ing. Gergel

BK 7
Homole
Kozí sedlo
Biokoridor lokální – ekologicky významné liniové spole enstvo
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3AB-B-3, 3BC 4-5
41
Maximální 2000m; navrhovaná 2150m
Biokoridor p edstavuje spojující prvek mezi povodím Homolského a Dehtá ského potoka. Od BC5 prochází
po okraji Závratského rybníka. Je tvo en jeho litorálním porostem (orobinec, sítina rozkladitá, sk ípina
lesní, kamyšník mo ský) a d evinným doprovodem vrby popelavé, b ízy, topolu osiky, vrby jívy. Po okraji
orné p dy nitrofilní porost kop iv. Dále pokra uje podél vodote e západním sm rem. V úseku mezi
rybníkem a mostkem je vodote již p irozeného charakteru, s vysokými hlinitými b ehy, doprovázena
hustým pásem olše lepkavé, olše šedé, jasanu, st emchy, vrby k ehké. Mohutný nitrofilní porost zakrývá
návoz odpadk . Podél obce je vodote opevn na betonovými panely, ve spodní ásti se zár stem mok adní
vegetací, v horní s pe liv udržovaným, vysíkaným b ehovým porostem a ovocnými stromy. Nad silnicí je
tok opevn n betonovými panely, ale zakryt št rkopískovým sedimentem. V celém profilu se zár stem
mok adní vegetací. Mohutný nitrofilní pás kop iv, chrastice, ojedin le s rákosem, sk ípinou. D eviny se
vyskytují jen ojedin le, zvlášt u silnice, olše lepkavá, b íza, vrba popelavá. BK pokra uje JZ sm rem
lesním porostem, postupn podél drobné vodote e s rybní ky. Lesní porosty se zm nou druhovou
skladbou, význa ný je pouze porost216 H6 s borovicí a smrkem za azenými do genetické kategorie „B“.
Malý rybník obrostlý d evinami, olší, b ízou, vrbou popelavou, jívou, osikou. Fragmenty orobince
úzkolistého, sítiny rozkladité, leknín . Vodote pod malou loukou zatrubn na, vtokové místo do zatrubn ní
zborceno.
VKP – les, rybník, vodote
Wimmer
IP 1
Homole
Rybník Sta ek
Interak ní prvek - lokální
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3B-4
1
navrhovaná 1,2 ha
IP zahrnuje malý polní extenzivní rybník, dosud nevyhrnutý, se souvisle zachovanou zonací litorální
vegetace podél b eh i hráze (Gllycerietum maximae, phragmitetum communis, fragmenty Caricetum
gracilis ve výtop ). Sou ástí je bažinná olšina a vrbina na jižním b ehu a ve výtop (sv. Alnion glutinosae,
sv. Salicion cinereae), mok ad pod hrází se spole enstvem sv.Calthion a vrbo-olšovým porostem (Salicion
triandrae s p echody k Alnenion glutinoso-incanae) a hráz rybníka s velmi hodnotným dvou adým
dubovým stromo adím a podrostem trnovníku akátu, dubu letního, vtroušen b ízy, t ešn pta í, jasanu
ztepilého a šípkové r že. Z významných rostlinných druh se vyskytuje Festuca ovina, Hieracium
umballatum, Betonica officinalis, Caltha palustris, Glyceria maxima, Phragmites australis, Typha latifolia,
Potamogeton natans. Z významných živo išných druh výskyt Bombina bombina, Aythia fuligula, Fulica
atra. Celý porost má zásadní význam pro zvýšení ekologické a biotické diverzity zdejší krajiny.
VKP – rybník, VKP – návr na registraci
Ing. Gergel

IP 2
Homole
Hráz za Dvorem
Interak ní prvek - lokální
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3B-4
1
navrhovaná 50m2
IP zahrnuje malý polní extenzivní rybník, dosud nevyhrnutý, se souvisle zachovanou zonací litorální
vegetace podél b eh i hráze (Gllycerietum maximae, phragmitetum communis, fragmenty Caricetum
gracilis ve výtop ). Sou ástí je bažinná olšina a vrbina na jižním b ehu a ve výtop (sv. Alnion glutinosae,
sv. Salicion cinereae), mok ad pod hrází se spole enstvem sv.Calthion a vrbo-olšovým porostem (Salicion
triandrae s p echody k Alnenion glutinoso-incanae) a hráz rybníka s velmi hodnotným dvou adým
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Jiný zp sob ochrany
írody
Zpracovatel

dubovým stromo adím a podrostem trnovníku akátu, dubu letního, vtroušen b ízy, t ešn pta í, jasanu
ztepilého a šípkové r že. Z významných rostlinných druh se vyskytuje Festuca ovina, Hieracium
umballatum, Betonica officinalis, Caltha palustris, Glyceria maxima, Phragmites australis, Typha latifolia,
Potamogeton natans. Z významných živo išných druh výskyt Bombina bombina, Aythia fuligula, Fulica
atra. Celý porost má zásadní význam pro zvýšení ekologické a biotické diverzity zdejší krajiny.
VKP – návrh na registraci
Ing. Gergel

íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Cílová vým ra
Charakteristika
Zpracovatel

IP 3
Homole
Nad Homolí
Interak ní prvek - lokální
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3B-4
2
navrhovaná 16m2
Vzrostlý dub v dobrém zdravotním stavu na okraji silni ního p íkopu. Proschlé v tve do 5%.
Ing. Gergel

íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Cílová vým ra
Charakteristika

IP 4
Homole
Remíz
Interak ní prvek - lokální
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3B-4
2
navrhovaná 0,19ha
Malý listnatý remízek se zna ným krajinn estetickým a ekologickým významem. P evažuje b ezový
porost se silným zastoupením dubu, zna
p irozeného charakteru, typu ochuzených acidofilních
ezových doubrav (sv. Genisto grmanicae-Quercion), vtroušen topol osika, jírovec ma al, t eše pta í.
Ke ové patro je složeno z bezu erného, slivon trnky, vrby jívy. Z významných rostlinných druh se
vyskytuje Dactylis polygama, Festuca ovina. Porost je ohrožen mírnou ruderelizací a p edevším skládkou
v jižní ásti remízu.
VKP – návrh na registraci

Jiný zp sob ochrany
írody
Zpracovatel
íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Cílová vým ra
Charakteristika

Jiný zp sob ochrany
írody
Zpracovatel

íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter

Ing. Gergel

IP 5
Homole
Koroseky
Interak ní prvek - lokální
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3AB-3, 3B-3
60
navrhovaná 2,50ha
Lesní a doprovodné porosty s p evahou olše lepkavé podél vodote e s malými rybníky a mok adními
spole enstvy rostli. V spodní ásti u silnice listnatý porost s p evahou b ízy a s dubem letním a topolem
osikou. Po okraji protéká drobná vodote , opevn ná betonovými panely, postupn však zanesená
jemnozrnným sedimentem. V celém profilu se zár stem mok adní vegetací, rákosem. Od orné p dy je
odd lena nitrofilním pásem kop iv. V otev ené krajin je doprovázena olší lepkavou, vrbou k ehkou, vrbou
jívou, postupn vyr stá z vody. V blízkosti horního drobného rybníka vybudováno provizorní tábo išt ,
které však funkci IP nenarušuje. Pod lesem podél vodote e siln zamok ené stanovišt s hustým porostem
evážn olše lepkavé, s nitrofilním podrostem kop iv, místy s blatouchy. Horní ást IP je tvo ena okrajem
lesa na svazích strže s protékající vodote í a hustým zápojem d evin, olše lepkavé, dubu letního, buku,
lísky, erného bezu, po okraji s nitrofilním porostem kop iv.
VKP – les, rybník, vodote
Wimmer

IP 6
Homole
Závraty
Interak ní prvek - lokální
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Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Cílová vým ra
Charakteristika

Zpracovatel

íslo prvku
Katastrální území
Název
Charakter
Geobiocenologická
typizace
Generelové íslo
Cílová vým ra
Charakteristika
Zpracovatel

(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3AB-3
59
navrhovaná 1,25ha2
Mez v zem lské krajin s jednotlivými stromy a porostem ke p edstavující biotop pro drobné
živo ichy. Výskyt dubu letního, topolu osiky, b ízy, t ešn pta í, bezu erného, r že šípkové, v podrostu
žná travinobylinná spole enstva, místy nitrofilní porost kop iv. Východním sm rem extenzivn ji
využívaná louka.
Wimmer

IP 7
Homole
U trat
Interak ní prvek - lokální
(vegeta ní stupe , trofická a hydrická ada)
3B-4
5
navrhovaná 20m2
Skupina ty mladých vzrostlých dub v dobrém zdravotním stavu na okraji železni ní p ípojky. Proschlé
tve do 5%.
Ing. Gergel

Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:
1)
Zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk ÚSES
2)
Zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES navržených nebo nefunk ních.
Podrobn ji viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.

Biokoridor – regionální, lokální – plochy p írodní
– stav, návrh

NBK 1, BK 2, BK 3, BK 4,
BK 5, BK 6, BK 7

Je sou asné využití a budoucí využití ploch závazn navržené platnou ÚPD, dále využití, které zajiš uje vysoké
zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extensivním zem lském
nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), p ípadn rekrea ní plochy p írodního
charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a
írodní funkce sou asných funk ních biokoridor .
Pro lesní plochy a vodní plochy a toky, které se nachází v plochách biokoridor platí i regulativy pro tyto plochy.
Podmín né využití pouze nezbytn nutné liniové stavby k ížící biokoridor, vodohospodá ská za ízení, OV atd., p i co
nejmenším zásahu a narušení funk nosti biokoridoru.
Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES (zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m
ekologické stability, nap . z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv
zm ny funk ního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor , rušivé innosti,
jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo inností podmín ných.

Biocentrum – regionální, lokální – plochy smíšené
nezastav ného území
– stav, návrh

BC 1, BC 2, BC 3,
BC 4, BC 5

Sou asné využití a budoucí využití ploch závazn navržené platnou ÚPD, využití, které zajiš uje p irozenou druhovou
skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí
dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.
Pro lesní plochy a vodní plochy a toky, které se nachází v plochách biocenter platí i regulativy pro tyto plochy.
Podmín né využití, a to pouze ve výjime ných p ípadech, nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení,
OV atd., p i co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES (zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m
ekologické stability, nap . z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES,
jakékoliv zm ny funk ního využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch
navrhovaných k za len ní do nich, rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných
surovin, apod., mimo innosti p ípustné a podmín né.
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Interak ní prvek – plochy smíšené nezastav ného území
(Interak ní prvky jsou krom biocenter a biokoridor základními skladebnými ástmi ÚSES
na lokální úrovni, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná
liniová spole enstva).

IP 1, IP 2, IP 3, IP 4,
IP 5, IP 6, IP 7

– stav, návrh
Vytvá ení existen ních podmínek rostlinám a živo ich m a významné ovliv ování funkce ekosystém kulturní krajiny.
Interak ní prvek zprost edkovává p íznivé p sobení p írody na okolí, ekologicky mén stabilní krajinu. Poskytuje
potravní základny a místa úkrytu a rozmnožování r zným druh m organism , které jsou zapojeny do potravních
et zc i okolních, ekologicky mén stabilních spole enstev.
Sou asné využití a budoucí využití ploch závazn navržené platnou ÚPD, využití, které zajiš uje p irozenou druhovou
skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí
dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch.
Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení, OV atd.. Umíst ny mohou
být jen p i co nejmenším zásahu a narušení funk nosti interak ního prvku.
Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území,
rušivé innosti, jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod.

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Jedná se p edevším o postupné dopln ní
navržených biokoridor a biocenter. Dále je v návrhu ÚP umožn no postupné zales ování a p evád ní ekologicky
nestabilních ploch na funk ní plochy s vyšší ekologickou stabilitou.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
V návrhu ÚP Homole je ešen rozvoj turistických a cykloturistických tras. Je p edpokládáno, že ve stávajících trasách
ozna ených ve výkrese budou vybudovány kvalitní cyklistické stezky.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI

Záplavové území
Do ešeného území zasahuje záplavové území eky Vltavy, v grafické ásti je zakreslena hranice aktivní, hranice Q100 a
hranice skute né záplavy z roku 2002.

Protipovod ové opat ení
Stávající vodote , vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh
pozemk v ší ce 6m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok a
rybník .
Nový rybník se navrhuje nad stávajícím v lokalit Dv r Koroseky a pod stávajícím ernodubským v blízkosti OV.
Dále se doporu ují vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin , zlepšení erozní odolnosti a
zamezení odnosu p dy. Navrhuje se:
• severn nad sídlem Homole (nad p eložkou komunikace) z ízení záchytné stoky pro odvedení srážkových vod do
Vltavy
• severn nad sídlem Nové Homole z ízení záchytné stoky pro odvedení srážkových vod do Homolského potoka
• severozápadn nad sídlem Nové Homole nad zástavbou p epojení meliora ního p íkopu do soub žného Homolského
potoka
Navržená protipovod ová opat ení v celkové ší ce 10m sestávají z výstavby protipovod ového p íkopu v ší ce cca 3m ,
podél kterého bude obslužná zatravn ná plocha v ší ce cca 4m a po druhé stran p íkopu je uvažováno s doprovodnou
zelení na pruhu širokém cca 3m.

Protierozní opat ení

21

V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Návrh ÚP Homole nevymezuje plochy pro rekreaci.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Návrh ÚP Homole nevymezuje plochy pro dobývání nerost .

f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití, s ur ením p evažujícího využití, p ípustného,
nep ípustného, pop . podmín ného využití, využití t chto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních
podmínek ochrany krajinného rázu

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti je patrné len ní správního území obce Homole do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé
plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ujícím zp sob využití. Plochy stabilizované jsou
ozna eny pln , plochy návrhu šrafou.

Definice použitých pojm
Obecn
Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a
dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s regulativy umož ující zm ny
sou asného stavu. (Nap íklad sou asná zastav nost budovami m že být již v sou asnosti vyšší, než umož uje plošný
regulativ pro možnost p ístavby).
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého zp sobu funk ního využití bez
teras, p ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk ;
Zastav nost celková
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami a v etn teras a p ístupových cest a všech
zpevn ných ploch a bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
plocha lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je nezbytné
sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta;
Výškové regulativy
Výška budovy
výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 – 3,5 m;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na vn jším líci
výšky 0 - 1 m;
Výška budovy do h ebene v metrech
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem
(nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;
Prostorové regulativy
St echa – typ a sklon
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regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze malé ásti
dorysné plochy v celkovém sou tu do 20%, nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení
a viký ;
nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech;
(nesymetrické, násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …);
u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo 4m;
dorys budovy
dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ;
nemusí být spln no p i z etelném tvaru „L“ nebo „T“
Kód plochy

Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

B

Hlavní využití
Bydlení v rodinných domech.
ípustné využití
Zm ny staveb individuálního bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj.
užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, drobná emeslná a výrobní
za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení do
50 m2 (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání
okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na
vlastním pozemku, z izování místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura, ve ejná zele .
Podmín né využití
Výstavba nových rodinných dom , za podmínky, že nebudou odd lovány parcely menší než 800 m2.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro
nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary.
Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše
Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

stávající po et
stávající
nebo p ístavba + 15%
stávající
nebo p ístavba +20%
v zastav ném území nelze odd lit
pozemek menší než 800 m2

Výškové regulativy
Výška budovy

Výška budovy do h ebene v metrech

Výška ímsy v metrech

stávající
nebo p ístavba možná do výšky
max.1 nadzemní podlaží
+ podkroví
stávající
nebo p ístavba možná do výšky
maximáln 8,5m
stávající
nebo p ístavba možná do výšky
maximáln 5,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ

St echa - sklon

stávající
možné úpravy na st echy
sedlové, polovalbové
valbové (za podmínky h ebene
delšího než 4m)
stávající s možností úpravy na

23

sklon 280 - 450
Kód plochy

Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)
- návrh

B-1, B-2, B-3, B-4, B-5,
B-6, B-7, B-21, B-22, B-23,
B-24, B-25, B-26, B-27,
B-28, B-32, B-34, B-41,
B-42, B-43, B-44, B-45,
B-46, B-51, B-53

Hlavní využití
Bydlení v rodinných domech s navazující infrastrukturou.
ípustné využití
Bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. garáže p ízemní pro obyvatele RD,
užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení,
obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap .
kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní
musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby
vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, z izování místních komunikací, nezbytná technická
infrastruktura, ve ejná zele .
Podmín né využití
Na plochách pro bydlení, které jsou soust ed ny podél silnice II. a III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné
bydlení za podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku.
Stavby pro do asné ubytování do 10 l žek v . zajišt ní parkování, drobné podnikání uvnit objektu do 100m2 podlahové
plochy, nerušící okolní obytné území za podmínky p edchozího souhlasu obecního zastupitelstva.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí,
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních
služeb a autobazary, výstavba individuální rekreace, stavby pro podnikání vn RD, hlu né a prašné provozy.
Vymezení zastavitelných ploch
B-1 - Plocha bydlení - v severní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území sm rem k navržené p eložce.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
B-2 - Plocha bydlení - v severní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území sm rem k navržené p eložce silnice
II. t ídy. Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
B-3 - Plocha bydlení + místní komunikace - v jižní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území. Sou ástí je
plocha ve ejné zelen a plocha dopravní infrastruktury. Obsluha území – z navržené místní komunikace (trasa
nazna ena v grafické ásti).
Limity využití území – respektovat bezpe nostní pásmo VTL plynovodu. Ochrana hodnot území – zástavbou nebude
narušen VKP . 6.
B-4 - Plocha bydlení + ve ejné prostranství - v jižní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území. Obsluha území
– ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP vodovodu, trasu radioreléového paprsku.
B-5 - Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území. Obsluha území – ze stávající
místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP el. vedení, trasu radioreléového paprsku.
B-6 - Plocha bydlení - v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území, dojde k ucelení sídla. Obsluha
území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP el. vedení. Ochrana hodnot území –
zástavbou nebude narušen VKP . 1.
B-7 - Plocha bydlení - v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území. Obsluha území – ze stávající místní
komunikace.
B-21 - Plocha bydlení - v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území se stejným využitím. Obsluha
území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP lesních ploch, lokální biokoridor, trasu
radioreléového spoje. Ochrana hodnot území – zástavbou nebude narušen VKP . 6.
B-22 - Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území se stejným využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
B-23 - Plocha bydlení + ve ejné prostranství - v severovýchodní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území se
stejným využitím. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat radioreléový
spoj.
B-24 - Plocha bydlení - severovýchodní okraj sídla Homole, navazuje na zastav né území se stejným využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat radioreléový spoj, OP
vodovodního adu, OP silnice
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B-25 - Plocha bydlení - severovýchodní okraj sídla Homole, navazuje na zastav né území se stejným funk ním
využitím. Sou ástí plochy je plocha pro návrh technické infrastruktury – trafostanice T19. Obsluha území – ze stávající
místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP silnice, radioreléový spoj
B-26 - Plocha bydlení - severovýchodní okraj sídla Homole, navazuje na zastav né území se stejným využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat bezpe nostní pásmo VTL
plynovodu, OP vodovodu.
B-27 - Plocha bydlení - jižní okraj sídla Homole, navazuje na zastav né území se stejným funk ním využitím. Podíl
ve ejné zelen v ploše minimáln 10%. Obsluha území – ze stávající místní komunikace nebo sjezdem ze silnice II. t ..
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, radioreléový spoj, poddolované území, archeologickou lokalitu.
B-28 - Plocha bydlení – západní ást sídla Homole, navazuje na zastav né území se stejným funk ním využitím.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II. t .. Limity využití území – respektovat OP el. vedení, OP vodovodu, OP
plynovodu, OP silnice II. t ., lokální biokoridor.
B-32 – Plocha bydlení – severozápadní ást sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se stejným funk ním
využitím. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat trasu radioreléového
paprsku.
B-34 – Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se stejným funk ním
využitím. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP PUPFL.
B-41 - Plocha bydlení + ve ejné prostranství - v sídle erný Dub, vypl uje proluku v zástavb mezi severní a jižní
ástí sídla. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP vodovodu
B-42 - Plocha bydlení - v sídle erný Dub, navazuje na zastav né území se stejným funk ním využitím. Obsluha
území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP el. vedení, OP vodovodu. Ochrana
hodnot území – zástavbou nebude narušen VKP . 8.
B-43 - Plocha bydlení - v sídle erný Dub, navazuje na zastav né území se stejným funk ním využitím. Obsluha
území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP vodovodu.
B-44 - Plocha bydlení - v jižní ásti sídla erný Dub, vypl uje proluku v zastav ném území se stejným funk ním
využitím. Obsluha území – ze stávající silnice III. t ..
B-45 - Plocha bydlení - v jižní ásti sídla erný Dub, vypl uje proluku v zastav ném území se stejným funk ním
využitím. Obsluha území – ze stávající silnice III. t ..
B-46 - Plocha bydlení - v jižní ásti sídla erný Dub, navazuje na zastav né území se stejným funk ním využitím.
Obsluha území – z místní komunikace
B-53 - Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla erný Dub, navazuje na zastav né území se stejným využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Velikost parcel: min 800 m2 , u max. 10% parcel 750 m2 , min. pr
rná ší ka parcely18 m, odstupy objektu bydlení
a objekt nad 3,5 m výšky od hranice sousedního pozemku min. 3,5m a od uli ního oplocení min. 5 m.
Oplocení: do uli ního prostoru v jednotné výšce 1,3 až 1,5 m, nep ipouští se zd né oplocení na celou výšku a drát né
pletivo.
Zastavitelnost ploch: zastav ná plocha v etn garáže max. 30% plochy pozemku, max. velikost objektu 15×15 m,
s podnikáním 20×15 m.
Podlažnost: max. p ízemí s podkrovím a podsklepením, výška od upraveného terénu (5 m od obvodu RD) do h ebene
max. 9 m.
Zast ešení: sedlové a valbové, výjime
polovalbové st echy taškové symetrické, v ervených odstínech, sklon 40°
plus minus max. 5°, pro stavby dopl kové se p ipouští i pultové st echy se sklonem, min. 25° orientace hlavního
(nejvyššího a nejdelšího) h ebene, d ev né zábradlí v pat e max. délky 5 m, štíty zd né bez p dorysných zalomení.
Parkování a garážování: na vlastním pozemku, ve vestav ných nebo p istav ných garážích, p íp. p íst ešcích nebo
vlastních odstavných plochách, celkem min. pro 2 osobní automobily.
Komunikace: min. š. 5,5 - 6 m, mezi ploty ší ka min.8 m, chodník jednostranný š. 1,5 m dlážd ný, nebo oboustranný
š. 1 m, délka slepých ulic bez obratišt max. 50 m.
Napojení na sít : RD budou napojeny na rozvody NN, STP, vodovodu, kanalizace, v ulicích bude z ízen telefonní
rozvod a rozvod ve ejného osv tlení, napojení dle podmínek správc sítí a OV, deš ové stoky budou zatrubn ny,
nutno respektovat ochranu stávajících ad .
Kód plochy

Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

SO

25

Hlavní využití
Bydlení v bytových domech.
ípustné využití
Bydlení v bytových domech v etn zm n staveb, innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady,
vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, drobná za ízení emeslná a výrobní
nenarušující pohodu bydlení (bez možnosti vyhlášení ochranného pásma), malá sportovní za ízení. Umíst ní musí být
v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané
ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele .
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a
autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební
bu ky apod.) a výstavba nových objekt pro bydlení v bytových domech.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše
Zastav nost budovami (p ípustná velikost p ístaveb)
Zastav nost celková (p ípustná velikost dopln ných zpevn ných ploch)
Velikost stavebních parcel možných pro odd lení (vznik proluky)

stávající po et
stávající
nebo p ístavba + 15%
stávající
nebo p ístavba + 20%
nelze d lit

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech.

stávající,
možná nástavba podkroví
stávající,
možné zvýšení o podkroví

Prostorové regulativy
St echa - typ

stávající
u p estaveb a nástaveb možná
úprava na st echy sedlové
polovalbové,
valbové

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl.501/2006 sb.)
- návrh

SO-8, SO-47

ípustné využití
Plochy smíšené obytné (bydlení a ob anské vybavení) zahrnují navržené pozemky rodinných dom , pozemky
související dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky souvisejícího ob anského vybavení s výjimkou pozemk pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než
1500 m2. Sou ástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a
pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše.
Plochy samostatného ob anského vybavení a nevýrobních služeb v etn ploch pro sport a sportovní za ízení nap íklad
obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výr. za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (kade nictví,
krej ovství), malá rekrea ní a sport. za ízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu
s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané
ípustným využitím území na vlastním pozemku, z izování místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura,
ve ejná zele .
Nep ípustné využití
Ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné nebo podmín
p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské
prost edí (nap íklad plochy pr myslové, t žké výroby…)
Vymezení zastavitelných ploch
SO-8 - Plocha smíšená obytná - v severní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území. Sou ástí plochy je i
plocha pro technickou infrastrukturu – trafostanici T18.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
SO-47 - Smíšená plocha obytná - v sídle erný Dub, navazuje na zastav né území.
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Obsluha území – ze stávající silnice III. t ..
Limity využití území – respektovat OP vodovodu, anodové uzemn ní plynovodu.
Ochrana hodnot území – zástavbou nebude narušen VKP . 8.
Regulativ pro výstavbu

Druh regulativ
Plošné regulativy

maximáln 10%

Zastav nost budovami

maximáln 30%

Zastav nost celková

minimáln 600 m2

Velikost stavebních parcel
Výškové regulativy
Výška budovy v NP
Výška budovy do h ebene v metrech

1NP+P
maximáln 11,5 m

Výška ímsy v metrech

maximáln 8,5 m

Prostorové regulativy
sedlová, polovalbová

St echa - typ

350 - 430

St echa - sklon
St echa - barevnost

ervené odstíny

dorys budovy

evážn obdélníkový
1:1,5 – 1:3
Kód plochy

Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl.501/2006 sb.)
- stav

OV

Hlavní využití
Ob anské vybavení, sport.
ípustné využití
Zm ny staveb pro ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací služby
netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, galerie, ú ady státní správy, služebny
policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná funk ním využitím území,
plochy ve ejné zelen v etn architektonických prvk parteru, nákupní za ízení, obchody, bydlení, ubytování,
stravování, erpací stanice pohonných hmot, ostatní podnikání a služby, pokud negativn neovliv ují své okolí,
nezbytná dopravní a technická infrastruktura. Provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. P ípustné je z izovat
sportovišt a h išt , d tské h išt , jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související
s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (tribuny, šatny, sociální za ízení, bufety).
Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, (nap . chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a
sklady), dále stavby individuální rekreace, jakékoli innosti a funk ní využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s
funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto funk nímu využití.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše
Zastav nost budovami
Zastav nost celková

stávající po et
stávající
nebo p ístavba max 15%
stávající
nebo p ístavba max 20%

Výškové regulativy
Výška budovy

Výška budovy do h ebene v metrech

stávající
ístavba možná do výšky
max. 2 nadzemní podlaží
+ podkroví
stávající
ístavba možná do výšky
maximáln 11,5 m

27

Prostorové regulativy
stávající
nebo možné úpravy na st echy
sedlové, polovalbové
valbové
Stávající
nebo s možností úpravy na sklon
300 - 400

St echa - typ

St echa - sklon

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl.501/2006 sb.)
– návrh

OV-9, OV-54

ípustné využití
Využití poskytující ve ejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací služby netechnického
charakteru, pé i o rodinu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva, za ízení pro obchodní prodej, t lovýchovu a sport,
bydlení, ubytování, stravování, služby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejných
prostranství. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, sakrální stavby, ú ady státní
správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná
funk ním využitím území, plochy ve ejné zelen v etn architektonických prvk parteru, nákupní za ízení, erpací
stanice pohonných hmot, ostatní podnikání a služby, pokud nevyžadují vyhlášení OP a negativn neovliv ují své okolí,
nezbytná technická infrastruktura. Provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. P ípustné je z izovat sportovišt
a h išt , d tské h išt , jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvo ením
technického, sociálního a ob anského zázemí (tribuny, šatny, sociální za ízení, bufety).
Podmín né využití
Na plochách ob anského vybavení sousedících s komunikací II. t ídy, lze umístit stavby za p edpokladu, že nebudou
ohroženy nadm rným hlukem.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli innosti a funk ní využití,
které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto funk nímu využití. Dále innosti a
je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady.
Vymezení zastavitelných ploch
OV-9 - Plocha ob anského vybavení - v severovýchodní ásti sídla Homole, navazuje na stávající plochy se stejným
funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
OV-54 - Plocha ob anského vybavení – v sídle erný Dub, prostor pro stavbu sakrálního charakteru.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 25%

Zastav nost celková

maximáln 35%

Výškové regulativy
1 NP+ podkroví
+možnost podsklepení
maximáln 11,5 m

Výška budovy v NP
Výška budovy do h ebene v metrech
Prostorové regulativy

sedlová, polovalbová, valbová
ervené odstíny
350 - 430

St echa - typ
St echa - sklon

Kód plochy

Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl.501/2006 sb.)
– stav
Hlavní využití
Výroba a skladování, zem

lská výroba.

VS
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ípustné využití
Podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je z izovat sklady,
skladové plochy a komunální provozovny, za ízení pro fotovoltaické elektrárny, za ízení pro obchod a administrativu,
parkovací a odstavná stání, provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby,
nákupní za ízení, erpací stanice pohonných hmot, dopravní a technická infrastruktura, fotovoltaické elektrárny,
netradi ní zdroje vytáp ní.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nep ípustné
je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu hygienické
ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských za ízení,
budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd). U objekt pro
výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no, aby objekty byly využívány jen
k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku
nadm rn .
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
stav
nebo maximáln 35%
stav
nebo maximáln 45%

Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Výškové regulativy
Výška budovy

Výška budovy do h ebene v metrech.

stávající
nebo 1 nadzemní podlaží
+ p dní prostor
stávající
nebo maximáln 9,5 m

Prostorové regulativy
stávající
nebo sedlová, polovalbová,
valbová
200 - 450

St echa - typ

St echa - sklon

evážn obdélníkový
1:2 – 1: 3

dorys budovy

Kód plochy

Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl.501/2006 sb.)
– návrh

VS-10, VS-11, VS-12, VS-13,
VS-14, VS-15, VS-19, VS-29,
VS-30, VS-52

Hlavní využití
Výroba a skladování, zem

lská výroba.

ípustné využití
Podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je z izovat sklady,
skladové plochy a komunální provozovny, za ízení pro fotovoltaické elektrárny, za ízení pro obchod a administrativu,
parkovací a odstavná stání, provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby,
nákupní za ízení, erpací stanice pohon. hmot, dopravní a technická infrastruktura, FVE, netradi ní zdroje vytáp ní.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nep ípustné
je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu hygienické
ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských za ízení,
budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd).
Vymezení zastavitelných ploch
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VS-10 - Plocha výroby a skladování – zem lská výroba v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území se stejným
funk ním využitím. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat OP silnice II. t ídy.
VS-11 - Plocha výroby a skladování – zem lská výroba v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území se stejným
funk ním využitím. Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
VS-12 - Plocha výroby a skladování - v severovýchodní ásti sídla Homole, podél navrhované p eložky silnice II. t ídy. Obsluha
území – sjezdem z navrhované p eložky silnice II. t .. Limity využití území – respektovat OP el. vedení, navržené protipovod ové
opat ení, OP p echodové plochy (letišt ).
VS-13 - Plocha výroby a skladování - v severovýchodní ásti sídla Homole, podél navrhované p eložky silnice II. t ídy. Obsluha
území – sjezdem z navrhované p eložky sil. II. t .. Limity využití území – respektovat OP el. vedení, navržené protipovod .
opat ení, OP p echodové plochy (letišt ).
VS-14 - Plocha výroby a skladování - ve východní ásti sídla Homole, v návaznosti na stávající plochu se stejným funk ním
využitím. Sou ástí plochy je i plocha pro tech. infrastrukturu – trafostanici T17.
Obsluha území – sjezdem ze silnice II. t ..Limity využití území – respektovat OP el. vedení, OP silnice II. t ..
VS-15 - Plocha výroby a skladování - v západní ásti sídla Homole, v návaznosti na zastav né území – stávající plochy pro
zem lskou výrobu. Obsluha území – sjezdem ze silnice II. t .. Limity využití území – OP silnice II. t ..
VS-19 - Plocha výroby a skladování – v západní ásti sídla Homole, v návaznosti na stávající plochu zem lství.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
VS-29 - Plocha výroby a skladování – v jižní ásti sídla Homole. Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III. t ..
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, vodovodu, bezp. pásmo plynovodu, lok. biokoridor, radioreléový spoj
VS-30 - Plocha výroby a skladování – východn od sídla Homole, v blízkosti ernodubského rybníka. Sou ástí lokality je plocha
technické infrastruktury – trafostanice T20. Obsluha území – ze stávající místní komunikace. Limity využití území – respektovat
OP el. vedení, OP kanalizace, lokální biokoridor, pásmo negativního vlivu OV.
VS-52 - Plocha výroby a skladování – jihovýchodn od sídla erný Dub. Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, radioreléový spoj

Regulativ pro výstavbu

Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 35%

Zastav nost celková

maximáln 45%

Výškové regulativy
1 nadzemní podlaží
+ p dní prostor
maximáln 9,5 m

Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech.
Prostorové regulativy

polovalbová
valbová
200 - 430

St echa - typ
St echa - sklon

evážn obdélníkový
1:2 – 1: 3

dorys budovy

Kód plochy

Plochy rekreace (§ 5 vyhl.501/2006 sb.)
– stav

R

Hlavní využití
stování užitkové a okrasné zelen .
ípustné využití
Soukromé zahrady, sady, s možnou výstavbou oplocení a objekt drobné zahradní architektury (altány, sklady ná adí,
pergoly, apod.) nenarušující pohodu bydlení, z izování malých zahradních domk , objekt pro p stitelství a
chovatelství (v elíny, apod.), zahradnictví a sadovnictví v tšího rozsahu. Parkovací a odstavná stání z izovat výlu
pro vlastní pot ebu.
Nep ípustné využití
Veškeré využití narušující prost edí, trvalé bydlení, garáže jako samostatné objekty, jakékoliv jiné využití a za ízení,
které nejsou uvedeny jako p ípustné.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

stávající
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Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

nebo možnost rozší ení do 50 m2
stávající
nebo maximáln 150 m2
stávající

Výškové regulativy
1 nadzemní podlaží

Výška budovy

maximáln 5,5 m

Výška budovy do h ebene v metrech
Prostorové regulativy

sedlová
polovalbová
valbová
300 - 450

St echa - typ

St echa - sklon

Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství (§ 7 vyhl.501/2006 sb.)
– stav, návrh

VP
VP-16, VP-17, VP-18,
VP-20, VP-33, VP-55

Hlavní využití
Ve ejná prostranství.
ípustné využití
Plochy ve ejných prostranství zahrnující stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh ve ejných prostranství a
další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení, slu itelné a ú elem ve ejných
prostranství.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Vymezení zastavitelných ploch
VP-16 - Plocha ve ejných prostranství – ve východní ásti sídla Homole, podél navržené p eložky silnice II. t ..
VP-17 - Plocha ve ejných prostranství – v západní ásti sídla Homole.
VP-18 - Plocha ve ejných prostranství – v západní ásti sídla Homole, podél navržené p eložky silnice II. t ..
VP-20 - Plocha ve ejných prostranství - severn od sídla Homole. Plocha tvo í pás izola ní zelen pro odclon ní
navržené p eložky.
VP-33 - Plocha ve ejných prostranství - na západním okraji sídla Nové Homole
VP-55 - Plocha ve ejných prostranství - na východním okraji sídla erný Dub v návaznosti na plochu pro drážní
dopravu.
Dále jsou plochy ve ejných prostranství vymezeny jako sou ást ploch pro bydlení: lokality B-3, B-4, B-23, B-24, B41.
Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství - místní komunikace
– stav, návrh

VK

Hlavní využití
Místní komunikace.
ípustné využití
Plochy místních komunikací, v etn pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace, nap íklad náspy, zá ezy,
op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen , a dále cyklistická a p ší komunikace. Plochy ur ené pro umis ování
staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo, spoje a
radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a
obsluhy území.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
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Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství- protipovod ové opat ení
– stav, návrh

VO

Hlavní využití
Protipovod ová opat ení.
ípustné využití
Záchytné stoky, protipovod ové p íkopy, zatravn né plochy, doprovodná zele , vhodná krajinná revitaliza ní opat ení
ke zvýšení záchytu vody v krajin , vodní plochy, nezbytná dopravní a technická infrastruktura.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Kód plochy

Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl.501/2006 sb.)
– stav, návrh

TI
TI 31a,b; TI 48

Hlavní využití
Technická infrastruktura.
ípustné využití
Umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a OV, elekt inu, plyn, teplo,
spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpad , vodohospodá ské plochy, sb rné dvory apod.),
bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je p ípustné provozovat stavby
pro výrobu drobn jšího charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro pot ebu vyvolanou
tímto funk ním využitím.
Nep ípustné využití
Jsou veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu
hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských
za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd).
Vymezení zastavitelných ploch
TI 31a,b - Plocha technické infrastruktury (rozší ení istírny odpadních vod) - východn od sídla Homole,
v blízkosti ernodubského rybníka.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, lokální biokoridor.
TI 48 - Plocha technické infrastruktury (sb rný dv r) - v blízkosti zem lského areálu v sídle erný Dub.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – respektovat OP el. vedení, lokální biokoridor.

Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury - silni ní
– stav

DI

Hlavní využití
Zajišt ní dopravní p ístupnosti a obsluha ešeného území dopravní infrastrukturou.
ípustné využití
Silnice, ú elové komunikace, náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, cyklistické a p ší komunikace, r zné formy zelen
(nap . izola ní, doprovodná), odstavná a parkovací stání, hromadné a adové garáže, zálivy zastávek hromadné
dopravy, odpo ívadla, protihluková opat ení, manipula ní plochy, související technická infrastruktura.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Kód plochy
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Plochy dopravní infrastruktury silni ní
– návrh

DIS-50, DIS-56

Hlavní využití
Zajišt ní dopravní p ístupnosti.
ípustné využití
Plocha silni ní dopravy zahrnující silni ní pozemky silnice II. t ídy, v etn pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti
komunikace, nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen , a dále pozemky staveb
dopravních za ízení a dopravního vybavení. Cyklistická a p ší komunikace v etn chodník a zelených pás
v navržené výstavb . Plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody,
kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprost edn související
s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury drážní
– stav

DID

Hlavní využití
Zajišt ní dopravní p ístupnosti drážní.
ípustné využití
železnice, výstavba železni ních staveb, technické infrastruktury P ípustné je dráhy železnice z izovat, upravovat apod.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury letecké
– stav

DIL

Hlavní využití
Zajišt ní leteckého provozu.
ípustné využití
Zajišt ní leteckého provozu, p istávací plocha.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury letecké
- plochy pro innosti p ímo související s provozem letišt
– návrh

DIL 1

Hlavní využití
Zajišt ní leteckého provozu.
ípustné využití
ídící v ž, odbavovací hala, hangáry.
Nep ípustné využití
Bydlení v jakékoliv form .
Kód plochy
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Plochy dopravní infrastruktury letecké
- p istávací plocha
– návrh

DIL 2

Hlavní využití
Plochy pro p istávání.
ípustné využití
Zpevn ná plocha….
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury letecké
- plochy pro innosti a d je dopl ující provoz letišt
– návrh

DIL 3

Hlavní využití
Výroba a skladování, služby související s letišt m innost.
ípustné využití
Hotely, kongresové sály, restaurace skladové objekty, kargo, plochy a stavby v návaznosti na letištní provozy, nap .
opravny, drobné výrobny, lakovny,.. Odstavování vozidel a letadel na vyhrazených pozemcích
Podmín

p ípustné využití

íležitostné bydlení, za podmínky p echodného bydlení, nebo ubytování z provozních d vod .
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury letecké
- plochy areálu letišt neur ené primárn k zástavb
– návrh

DIL 4

Hlavní využití
Zajišt ní leteckého provozu.
ípustné využití
Pozemky obslužných komunikací, ve ejné zelen , izola ní zelen , parkovacích stání.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Kód plochy

Plochy vodní a vodohospodá ské (§ 13 vyhl.501/2006 sb.)
– stav, návrh

V
V-49

Hlavní využití
Vodní plochy a toky.
ípustné využití
Vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, je možno z izovat p emost ní a lávky,
stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky, pro rekrea ní vodní plochy, mola, p ístavišt a jiná sportovní
za ízení, výstavba tech. infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné, zejména všechny innosti a za ízení krom výše uvedených (nap .
výstavby objekt bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále objekt , které by mohly sloužit k bydlení a
rekreaci,..).
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Kód plochy

Plochy zem
– stav

lské (§ 14 vyhl.501/2006 sb.)

Z

Hlavní využití
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem
s tímto hospoda ením souvisí.

lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti a za ízení, které

ípustné využití
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou p du a plochy lesní) za spln ní
všech zákonných podmínek, P ípustná jsou protierozní opat ení - budování záchytných p íkop kolem ohrožených
pozemk , z izování obd lávaných nebo zatravn ných pr leh , terasování svažitých pozemk , znovuz izování mezí.
izovat a provozovat na t chto územích sít a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování
ilehlého území, ú elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat stavby pro zabezpe ení
zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy
atd.), dále p ší, cyklistické a ú elové komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na lyžích a na
saních, dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy) stávajících trvalých
staveb na vlastním pozemku, z izování vodních nádrží, apod.
Podmín né využití
Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek.
Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ním dojde k ucelení lesních ploch a
dále za podmínky že se nebude jednat o plochu s I. t ídou ochrany ZPF.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné.
Kód plochy

Plochy lesní (§ 15 vyhl.501/2006 sb.)
– stav

L

Hlavní využití
Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí.
ípustné využití
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody
v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší
reten ní schopnosti krajiny. Dále ú elové komunikace nau né stezky, komunikace pro p ší, cyklisty, pro jízdu
s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních.
Podmín né využití
Pouze nezbytn nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, pro myslivost a ochranu p írody. Pouze nezbytn nutné
stavby dopravní a technické infrastruktury. Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na
vlastním pozemku (nár st plochy o max. 20 % prvotn zkolaudované plochy).
Nep ípustné využití
Všechny innosti a za ízení krom výše uvedených (nap . výstavby objekt bydlení, sportu a rekreace, individuální
rekreace, dále objekt , které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,..).
Kód plochy

Plochy p írodní (§ 16 vyhl.501/2006 sb.)
– stav

P

Hlavní využití
Plochy p írodní, biocentra.
ípustné využití
Plochy p írodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zón chrán né krajinné oblasti,
pozemky v ostatních zvlášt chrán ných územích, pozemky evropsky významných lokalit v etn pozemk smluvn
chrán ných, pozemky biocenter a výjime
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Kód plochy
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Plochy smíšené nezastav ného území
(§ 17 vyhl.501/2006 sb.)
– stav

SN

Hlavní využití
Ostatní plochy, plochy biokoridor , interak ní prvky.
ípustné využití
Plochy za azené i neza azené mezi prvky ÚSES je p ípustné obhospoda ovat v souladu s požadavky ochrany p írody.
Ve volné krajin je možné realizovat výstavbu ú elových komunikací, polních cest, technické infrastruktury, z izování
vodních ploch, zalesn ní. Doporu ená je výsadba alejí a ochranné zelen . Lze povolovat stavby pro zabezpe ení
zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, atd.), lesnické,
myslivecké a rybniká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ).
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní všech
zákonných podmínek, apod..
Podmín né využití
Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek.
Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ním dojde k ucelení lesních ploch.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby (mimo hlavní, p ípustné a podmín né) využití je toto území nezastavitelné .

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VYSTUPNÍ LIMITY
Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží (nap . hlukem,
prachem) uvnit hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. m že být realizováno teprve po
provedení takových opat ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zát ž a všechny
zjišt né negativní vlivy.
V navrhovaných OP není dovoleno takové využití, které by znemožnilo navrhované využití, dále zde není
dovoleno povolovat žádné stavby ani do asné vyjma navrhovaných staveb dopravy a tech. infrastruktury (a staveb
ímo souvisejících), pro které je toto území chrán no. Toto území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru
pro umíst ní t chto staveb v navazujících ízeních (v etn prostoru pro OP plynoucích z p íslušných právních
edpis ), dále prostor pro jejich realizaci a pop ípad také následný p ístup k nim.
které plochy ur ené pro výstavbu jsou z v tší ásti meliorované, je nutné p ed zahájením výstavby provést
úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní využití na
vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV
Okolo ploch pro OV je navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro úze, které je
V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto maximální hranici p ekro it.

OV ovliv ováno.

MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍCH VLIV VÝROBY A SKLADOVÁNÍ A VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Navržená maximální hranice negativního vlivu ploch výroby skladování (stávajících i navrhovaných) je hranice, kterou
nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it.
Hranice negativního vlivu plochy výroby a výrobních služeb je vedena po hranici pozemku vymezeného pro toto funk ní
využití a nebude zasahovat na sousední pozemky.
V ploše negativního vlivu je možno umis ovat ojedin le stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed
negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb, dále je
možné umis ovat ojedin le stavby pro ubytování za podmínky, že bude zajišt na ochrany p ed negativními vlivy a
budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném vnit ním prostoru staveb.
MAX. HRANICE NEGATIV. VLIVU TECH. INFRASTRUKTURY, OB ANSKÉHO VYBAVENÍ A SPORTU
Hranice negativních vliv z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch ob anského vybavení a u ploch
ob anského vybavení – sportu i ploch bydlení bude na hranici této plochy rozdílného využití (p ípadn na hranici
vlastního pozemku). Jedná se o plochy stávající i navrhované.
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OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici II. a III. t . a
navrhovaných trafostanic dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku.
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 6 m od b ehové hrany.
UMIS OVÁNÍ STAVEB VE VZDÁLENOSTI 50M OD OKRAJE LESA
Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 25m od kraje lesa (oplocení lze umístit
v min. vzdálenosti 10m od kraje lesa).
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržený koridor pro dopravní infrastrukturu je vymezen jako ochrana území pro realizace zám
výstavby dopravní infrastruktury.
Tato území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících ízeních (v etn prostoru pro OP
plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad také následný p ístup k nim. P sobnost koridoru pro vedení dopravní
infrastruktury kon í realizací stavby, pokud nebude zm nou územního plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob
využití. P ípadné nevyužité pozemky budou navráceny zem lskému p dnímu fondu.

PODMÍNKA MINIMÁLNÍHO PODÍLU ZELEN
V zastavitelných plochách pro bydlení v RD bude minimální podíl zelen 12 % z každé navrhované plochy pro zástavbu. (V p ípad
zástavby pouze nap íklad 1/3 plochy bude obsahovat i tato plocha 12 % z 1/3 plochy pro zástavbu ve ejnou zele

g) vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných
opat ení, staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit
Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu – Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a
asanací, v Hlavním výkresu a Koordina ním výkresu.
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
KÓD

DI 1
TI-E1
TI-E2
TI-E3

EL

Návrh plochy pro p eložku silnice II. t ídy
Návrh plochy pro trafostanici T19
s el. vedením VN 22 kV
Návrh plochy pro trafostanici T20
s el. vedením VN 22 kV
Návrh plochy pro trafostanici T17 a T18 s el. vedením VN 22 kV

KATASTRÁL. ÚZEMÍ

Homole
Homole
Homole
Homole

TI-V2

Návrh plochy pro vodovodní ad – p ívod ze skupinového vodovodu
emže
Návrh plochy pro vodovodní ad Nové Homole - západ

Homole

TI-V3

Návrh plochy pro vodovodní ad Nové Homole - jih

Homole

TI-V4

Návrh plochy pro vodovodní ad – erný Dub

Homole

TI-V5

Návrh plochy pro vodovodní ad – erný Dub - jih

Homole

TI-V6

Návrh plochy pro vodovodní ad – erný Dub - jih

TI-V7

Návrh plochy pro vodovodní ad Nové Homole - východ

TI-V8

Návrh plochy pro vodovodní ad Homole - severozápad

TI-V9

Návrh plochy pro vodovodní ad Homole - jihozápad

Homole

TI-V10

Návrh plochy pro vodovodní ad Homole - jih

Homole

TI-K1

Návrh plochy pro oddílnou splaškovou kanalizaci – Dv r Koroseky

Homole

TI-V1

Homole

Homole
Homole
Homole
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TI-K2

Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci – Nové Homole - západ

Homole

TI-K3

Návrh plochy pro splaškovou kanalizaci – Nové Homole - jih

Homole

TI-K4

Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci – Nové Homole - jih

Homole

TI-K5

Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci – erný Dub

Homole

TI-K6

Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci – erný Dub

Homole

TI-K7

Návrh plochy pro kanaliza ní výtlak + S – erný Dub - jih

Homole

TI-K8

Návrh plochy pro splaškovou kanalizaci – Nové Homole - východ

Homole

TI-K9

Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci – Nové Homole - východ

Homole

TI-K10

Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci – Nové Homole - východ

Homole

TI-K11

Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci – Nové Homole - východ

Homole

TI-K12

Návrh plochy pro istírnu odpadních vod

Homole

TI-K13

Návrh plochy pro splaškovou kanalizaci – rozvod v sídle Nové Homole

Homole

TI-K14

Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci – Homole - západ

Homole

TI-K15

Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci – Homole - jih

Homole

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
KÓD

PO 1
PO 2
PO 3
LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBC 2
LBC 4

EL

KAT. ÚZEMÍ

Protipovod ové opat ení – odleh ovací stoka do Homolského potoka
Protipovod ové opat ení – záchytná stoka pro odvedení srážkových vod do
Homolského potoka
Protipovod ové opat ení – záchytná stoka pro odvedení srážkových vod do
Vltavy
Lokální biokoridor nefunk ní – Pod Homolí - vodote
Lokální biokoridor nefunk ní – K letišti – levostranný p ítok Homolského
potoka
Lokální biokoridor nefunk ní – Lesní – lesní komplex v prostoru letišt
Lokální biokoridor nefunk ní – Mezi rybníky – Homolský potok

Homole
Homole
Homole
Homole
Homole
Homole
Homole

Lokální biocentrum nefunk ní – Vltavské – eka Vltava, Homolský potok

Homole

Lokální biocentrum nefunk ní – Lesní – lesní komplex v prostoru letišt

Homole

STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

h) vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo
Další VPS a VPO, pro které lze uplatnit p edkupní právo nejsou v ÚP Homole navrhovány.

i)

vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále
stanovení lh ty pro po ízení územní studie, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této studii do evidence územn
plánovací innosti

Návrh ÚP Homole vymezuje plochy dle ozna ení: B-4, SO-8, B-23, B-26, B-28, B-41, OV-54, VP-55, B-42, B-43, u
kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií. U t chto navržených ploch bude územní studie po ízena do
doby zahájení první výstavby v ešeném prostoru, nejpozd ji však do 10 let od vydání této ÚPD.
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j)

stanovení po adí zm n v území (etapizace)

ÚP Homole ned lí návrh do etap.

k) údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu
ipojené grafické ásti
A. Dokumentace územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 37 list A4 textové ásti.
B. Grafická ást územního plánu je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy jako p íloha .1 a obsahuje celkem
3 výkresy:
Výkres základního len ní území 1 : 5000
Hlavní výkres 1 : 5000
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 : 5000

OD

VODN

NÍ

TEXTOVÁ ÁST OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
skládající se z obsahu níže uvedených kapitol v rozsahu 24 stran textu od vodn ní
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a) proces po ízení územního plánu
1.
ešeným územím územního plánu Homole (dále je ÚP) je celé správní území obce Homole, které zahrnuje 1
katastrální území. P edkládaný návrh ÚP je výsledkem procesu projednávání s Krajským ú adem – Jiho eský kraj,
dot enými orgány, obcí, pro kterou se tato zm na po izovala, sousedními obcemi, ve ejností, správci sítí a ostatními
íslušnými orgány a organizacemi, kterých se ešení ÚP dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, p ipomínky a námitky z
procesu projednávání.
2. O po ízení nového ÚP rozhodlo Zastupitelstvo obce Homole svým Usnesením .3/2007 ze dne 14. 2. 2007.
Po izovatelem této ÚPD je, v souladu s ust. § 6 odst. 2 a zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu, v platném zn ní (dále též jen „stavební zákon“), Obecní ú ad Homole, který zajistil spln ní kvalifika ních
požadavk pro výkon územn plánovací innosti v souladu s § 24 odst.1) stavebního zákona na základ smlouvy
s fyzickou osobou spl ující kvalifika ní požadavky pro územn plánovací innost.
3. Projektantem ÚP, je Projektový ateliér AD, spol. s.r.o., Husova 4, 370 01 eské Bud jovice
Jako I. etapa ÚPO byly zpracovány pr zkumy a rozbory zpracované projektantem ÚP, které byly podkladem pro
vypracování návrhu zadání.
4. Na základ podklad zpracovaných projektantem zpracoval po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem,
kterým je starostka obce, paní Marie Št pánková, návrh zadání ÚP. V souladu s ust. § 47 odst. (1) stavebního zákona
stanovil hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, obsah návrhu zadání je v souladu s p ílohou . 6 k vyhlášce
. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn
plánovací innosti, ve zn ní pozd jších p edpis . Ve ejné vystavení návrhu zadání prob hlo od 14.5.2008 DO
12.6.2008.Ve ejné projednání návrhu zadání se konalo dne 5.6.2008 na Obecním ú adu Homole. B hem lh t uvedených
v citovaném § 47 bylo uplatn no k návrhu zadání jedno stanovisko Krajského ú adu – Jiho eského kraje, odboru
životního prost edí, zem lství a lesnictví, požadavky od 15-ti dot ených orgán a 10 p ipomínek od právnických osob
a organizací. V rámci projednávání návrhu zadání nebylo požadováno variantní ešení ÚP. P íslušným dot eným
orgánem nebyl vznesen požadavek na posouzení vlivu na životní prost edí, proto byl vydám po izovatelem pokyn na
zpracování p ímo návrh ÚP bez konceptu. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Homole Usnesením . 13/2008
ze dne 13.8.2008.
5. V souladu s § 50 odst. (2) stavebního zákona bylo všem dot eným orgán m, krajskému orgánu a sousedním obcím
oznámeno jednotliv místo a doba konání spole ného jednání dne 15.4.2009 od 9,00 hod. na Obecním ú adu Homole,
o návrhu ÚP. Na tomto jednání upozornil zástupce odd lení územního plánování, odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního ádu a investic, Krajského ú adu Jiho eského kraje, že v návrhu ÚP je závažná chyba
v plochách letišt . Proto se konalo dne 7.10.2009 opakované spole né jednání. K návrhu ÚP bylo v rámci spole ného
jednání i opakovaného spole ného jednání uplatn no 11 stanovisek (nejsou zapo ítána duplicitní stanoviska). Dot ený
orgán na úseku dopravy – Ministerstvo dopravy p edalo návrh ÚP k p ipomínkování editelství silnic a dálnic R,
Centru dopravního výzkumu a Správ železni ní dopravní cesty s.o. , tzn. že ve vyhodnocení jsou uvedeny a
vyhodnoceny jejich p ipomínky. Ze strany sousedních obcí nebyly uplatn ny žádné p ipomínky.
Následn na základ po izovatelem doloženého návrhu ÚP a zprávy o jeho projednání vydal Krajský ú ad – Jiho eský
kraj po posouzení podle § 51 stavebního zákona dne 14. ledna 2010 pod .j.:KUJCK 1185/2009 OREG/2 své stanovisko,
ve kterém konstatoval, že návrh ÚP není v rozporu s ÚPD vydanou krajem a neobsahuje žádné zásadní nedostatky, tudíž
lze zahájit ízení o vydání ÚP dle § 52 a následujících stavebního zákona.
Návrh ÚP byl p ed ve ejným vystavením upraven dle doporu ení, které krajský ú ad dle metodické pomoci uvedl
v p edm tném posouzení.
6. Oznámení o zahájení ízení o ÚP podle § 52 ve vazb na §§ 171 až 174 správního ádu bylo u in no ve ejnou
vyhláškou. Oznámení bylo rovn ž zve ejn no na webových stránkách obce Homole spolu s koordina ním výkresem.Tato
ve ejná vyhláška byla zve ejn na na ú ední desce obce Homole po dobu min.45 dn (od 16.února do 6. dubna 2010).
Oznámení bylo rovn ž (pomocí datových schránek) zasláno spolu s textovou ástí a koordina ním výkresem této ÚPD
krajskému ú adu, dot eným orgán m, sousedním obcím a jiným organizacím. Ve ejné projednání prob hlo dne 7. dubna
2010 od 10,00 hod. na Obecním ú adu Homole. V rámci ve ejného vystavení a ve ejného projednání bylo podáno šest
ipomínek právnických osob a jiných organizací, a vyjád ení dot ených orgán , avšak všechny vyjad ovaly souhlas
s vydáním ÚP. Organizace a data doru ení jejich p ipomínek jsou uvedena p íslušné kapitole tohoto opat ení obecné
povahy. Vyjád ení DO taktéž obsahovala souhlas s vydáním ÚP. V rámci ve ejného projednání bylo uplatn ny celkem
dv námitky proti ÚP. Jejich úplné zn ní a rozhodnutí o nich (v etn od vodn ní) je uvedeno v kapitole k) od vodn ní
tohoto opat ení obecné povahy.

b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztah v území
PÚR 2008
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Návrh územního plánu Homole není v rozporu s PUR 2008. ešené území leží uvnit v rozvojové oblasti OB 10, kterou
respektuje, uvnit transevropského multimodálního dopravního koridoru M1, tvo eného zde okrajem koridoru dálnice
D3 a koridorem konven ní železnice AGC a AGTC C-E551, které respektuje a zasahuje sem letišt L1, které respektuje.
ešené území se nedotýká rozvojové osy OS6, specifické oblasti SOB01 Šumava, ani jiných zám
v oblasti technické a
dopravní infrastruktury.
ÚP VÚC
Správní území obce spadá do území ešeného územním plánem velkého územního celku eskobud jovické sídelní
regionální aglomerace (dále jen ÚP VÚC BSRA) a jeho zm ny .1. Návrh je v souladu s uvedenou dokumentací.
Zm na .2 ÚP VÚC BSRA se území ešeného ÚP Homole nedotýká.
Širší vztahy
Z hlediska širších vztah je respektována a zajišt na návaznost na správní území sousedních obcí (viz. Výkres širších
vztah ):

c) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav ného území
Návrhem územního plánu dochází k vytvo ení podmínek a k vyváženému vztahu pro udržitelný rozvoj území, tj.
vyváženého hospodá ského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek. Dojížd ní za prací v tšiny
obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v p íznivém životním prost edí. Základním principem urbanistické koncepce,
tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti
sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému
ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního
fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je t eba
podporovat možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.
V navržených regulativech je pevn zakotvena ochrana architektonických hodnot s velkou podrobností. len ní
funk ních ploch respektuje požadavky na ochranu urbanistických hodnot rovn ž ve velké podrobnosti, tak aby
navržené regulativy dostate
ochránily vymezené hodnoty v území.
Ochrana nezastav ného území je ošet ena soustavou tabulek, ve kterých jsou stanoveny regulativy s podrobným
funk ním využitím (dle tabulek funk ních využití – plochy zem lské, zahrady ve volné krajin ; ostatní plochy; lesní
plochy; plochy vodní a vodohospodá ské) a limity, které navržené funk ní využití regulují (dle tabulek ÚSES Biokoridor – regionální, lokální; biocentrum – regionální, lokální, interak ní prvky).

d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis
Návrh ÚP byl projednán v souladu s p íslušnými ustanoveními stavebního zákona (§ 22, §§ 50 až 53) a s §§ 171 až 174
správního ádu. Obsah dokumentace je v souladu s § 13 a p ílohou . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb.

e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis a
se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních
edpis , pop ípad s výsledkem ešení rozpor
ÚP je zpracován v souladu s požadavky zvláštních p edpis . K návrhu ÚP bylo v rámci spole ného jednání i
opakovaného spole ného jednání uplatn no 11 stanovisek (nejsou zapo ítána duplicitní stanoviska). Z toho 10
stanovisek bylo souhlasných bez požadavk a 1 stanovisko obsahovalo požadavky, které byly v návrhu pro ve ejné
projednání respektovány. Ze strany sousedních obcí nebyly uplatn ny žádné p ipomínky.
V pr

hu po izování územního plánu nebyly vzneseny žádné rozpory.

f)

vyhodnocení spln ní zadání, v p ípad zpracování konceptu též
údaje o spln ní pokyn pro zpracování návrhu

Na základ schváleného zadání ÚP byl projektantem zpracován návrh ešení ÚP. Návrh ÚP byl zpracován v souladu se
schváleným zadáním a byla do n ho zapracována stanoviska dot ených orgán , podn ty organizací v ešeném území.
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ÚP je zpracován dle požadavk zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve
zn ní pozd jších p edpis a jeho provád cích vyhlášek v platném zn ní a respektuje pokyny po izovatele, v etn
vyhodnocení požadavk dot ených orgán , krajského ú adu a p ipomínek. Podn ty sousedních obcí nebyly vzneseny.

g) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení
IJATÉ EŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY
V sou asné dob dochází k nár stu požadavk na bydlení, které je dáno p edevším nadpr
rnou kvalitou životního
prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním prost edí. Proto návrh ÚP
Homole umož uje p edevším rozvoj bydlení. Dále je v návrhu umožn no podnikání, zejména v oblasti výroby a
výrobních služeb a zem lství. V souvislosti s tímto rozvojem podnikání a služeb s ním spojených dojde k nár stu
pracovních míst.
Z d vodu stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvo eny p edpoklady pro kvalitní bydlení a
pro nové pracovní p íležitosti návrhem ploch pro výrobu a podnikání a pro zem lskou výrobu.
ÚP byl ešen nevariantn .

ZD VODN NÍ VYMEZENÍ DALŠÍCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ NAD
RÁMEC VYHL. . 501/2006 SB.
Pro ú ely této územn plánovací dokumentace byly vymezeny další plochy s rozdílným zp sobem využitím, s tímto
od vodn ním :
NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP
Plochy bydlení
Plochy smíšené obytné
Plochy ob anského vybavení
Plochy výroby a skladování
Plochy rekreace
Plochy ve ejných prostranství
Plochy ve ejných prostranství místní komunikace

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE
VYHLÁŠKY 501/2006 Sb.
Plochy bydlení
Plochy smíšené obytné
Plochy ob anského vybavení
Plochy výroby a skladování
Plochy rekreace
Plochy ve ejných prostranství
Plochy ve ejných prostranství

Plochy ve ejných prostranství protipovod ové opat ení

Plochy ve ejných prostranství

Plochy technické infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury

Plochy technické infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury silni ní

Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury drážní

Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury letecké

Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury –
letecké – plochy pro innosti p ímo
související s provozem letišt

Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury –
letecké – p istávací plochy

Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury –
letecké – plochy pro innosti a d je
dopl ující provoz letišt
Plochy dopravní infrastruktury –
letecké – plochy areálu letišt

Plochy dopravní infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury

ZD VODN NÍ
- soulad s vyhláškou
- soulad s vyhláškou
- soulad s vyhláškou
- soulad s vyhláškou
- soulad s vyhláškou
- soulad s vyhláškou
podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby podrobn jší
regulace
podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby podrobn jší
specifikace
- soulad s vyhláškou
- soulad s vyhláškou
podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby podrobn jší
regulace
podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby podrobn jší
regulace
podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby podrobn jší
regulace
podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby podrobn jší
regulace
podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby podrobn jší
regulace
podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby podrobn jší
regulace
podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby podrobn jší
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neur ené primárn k zástavb
Plochy vodní a vodohospodá ské
Plochy zem lské
Plochy lesní
Plochy p írodní
Plochy smíšené nezastav ného území

Plochy vodní a vodohospodá ské
Plochy zem lské
Plochy lesní
Plochy p írodní
Plochy smíšené nezastav ného území

regulace
- soulad s vyhláškou
- soulad s vyhláškou
- soulad s vyhláškou
- soulad s vyhláškou
- soulad s vyhláškou

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných zm n není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje
území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní zdravých životních podmínek. Zpracovaný návrh ÚP
Homole respektuje požadavky zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis o ochran p írody a krajiny,
zejména prvky regionálního ÚSES i zpracovaného lokálního systému ekologické stability krajiny. Udržitelný rozvoj
území „spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé p írodní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro
soudržnost spole enství obyvatel území.“

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura
Dopravní návrh uvažuje s plochou pro p eložku silnice II/143, jejíž poloha je nazna ena v grafické ásti.
Po realizaci této p eložky bude p vodní komunikace III/143 p azena mezi místní komunikace, p emž ást bude
využívána sou asn jako cykloturistická trasa.
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. V grafické ásti nejsou tyto plochy pro místní komunikace zakresleny,
s výjimkou místní komunikace, která dopravn obslouží návrhovou plochu pro bydlení B-3.
Na plochách ešených návrhem musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním
pozemku, a to již p ímo jako sou ást stavby.
Na území obce leží p evážná ást letišt eské Bud jovice. Letišt eské Bud jovice má ozna ení „Ve ejné vnitrostátní
letišt “ a „Neve ejné mezinárodní letišt “ kategorie 4C, pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne. ICAO kód: LKCS.
V sou asné dob se p ipravuje projekt 1. a 2. etapy p estavby na letišt mezinárodní, jedná se o projekt výstavby
Odletového/p íletového terminálu a podp rných a technických budov nutných k provozu takovéhoto letišt .
ešeným územím je vedena jednokolejná neelektrifikovaná železni ní tra . 194 eské Bud jovice – Volary.
Sou asný systém turistických a cykloturistických tras z stane zachován a bude dále postupn rozvíjen.

Vodohospodá ské ešení
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zdrojem vody je Vodárenská soustava Jižní echy (ÚV Plav s nádrží ímov), ad VDJ V elná – eské Bud jovice.
Z uvedeného adu je z ízen p ívod pro Planou, Homole (probíhá severn nad obcí) a Nové Homole. V míst odbo ky pro
obec Homole je i odbo ka pro areál letišt . Z vodovodní sít Nové Homole je dále napojena osada erný Dub
samostatným adem). Z vodovodní sít Nové Homole je napojena i osada Dv r Koroseky op t samostatným adem.
V ásti sídla Nové Homole je užitkový vodovod z prameništ mimo ešené území.
Zdrojem požární vody sídel je vodovod pro ve ejnou pot ebu a místní vodní plochy.

POT EBA VODY
Výpo et pot eby vody
Po et trvale bydlících obyvatel
Po et p echodn bydlících obyvatel
Nár st po tu obyvatel
Celkový po et obyvatel
Podíl zásobovaných obyvatel
Po et zásobovaných obyvatel

Homole

N. Homole

-

273
70
141
484
100

412
110
269
791
100

ZO

484

Celkem

Jednotka

151
50
129
330
100

836
230
539
1 605
-

osob
osob
osob
osob
%

791

330

1 605

osob

110

110

110

-

l/os/den

19 433

31 759

13 250

64 441

m 3/rok

10

10

5

-

l/os/den

VFO

1 767

2 887

602

5 256

m 3/rok

VFZ

8 000

8 000

8 000

24 000

m 3/rok

Spec. pot . vody faktur. pro domácnost
Voda fakturovaná pro domácnost

VFD

Spec. pot . vody faktur. ostatní
Voda fakturovaná pro ostatní
Voda fakturovaná pro zem

lství

. Dub
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Voda fakturovaná celkem
Voda nefakturovaná
Voda vyrobená celkem
Celková pr

rná pot eba vody

Koeficient denní nerovnom rnosti

VFC

29 199

42 646

21 852

93 697

m 3/rok

VN

5 800

8 500

4 400

18 700

m 3/rok

VVR

34 999

51 146

26 252

112 397

m 3/rok

Qp

96

140

72

308

m 3/den

kd

1,5

1,5

1,5

-

3

Max. denní pot eba vody

Qd

144

210

108

462

m /den

Max. denní pot eba vody

Qd

1,7

2,4

1,2

5,3

l/s

Koeficient hodinové nerovnom rnosti

kh

1,8

1,8

1,8

5,4

-

Max. hod. pot eba vody

Qh

3,0

4,4

2,2

9,6

l/s

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Homole má vybudovanou gravita ní jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu (v . odleh ovacích komor).
vodní kanalizace je z betonových trub, nov jší kanalizace (malá ást) je z trub PVC a byla již z izována jako oddílný
systém. Kanalizace je vybudována na p evážné ásti území sídla. Takto svedené odpadní vody jsou išt ny centráln
jihovýchodn pod obcí. Vy išt né odpadní vody odtékají do meliora ní stoky a déle do Vltavy. istírna byla
rekonstruována. Kanalizace je nevyhovující a proto je navrhována nová oddílná splašková kanalizace.
Sídlo Nové Homole má vybudovanou gravita ní jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu (v . odleh ovacích komor).
Kanalizace byla vybudována z potrubí PVC a KA na p evážné ásti území sídla. Starší ásti kanalizace (malá ást) jsou
z potrubí BE. Nov jší ZTV jsou odkanalizovány oddílným systémem. Takto svedené odpadní vody jsou išt ny centráln
jihovýchodn pod osadou pod rybníkem ernodubský. Vy išt né odpadní vody odtékají do Homolského potoka. Osada
erný Dub má vybudovanou gravita ní jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu. Kanalizace byla vybudována
z potrubí PVC a DN 250 a 300 na p evážné ásti území sídla a odvádí odpadní vody na OV Nové Homole. Tento
systém je vyhovující, pouze se navrhuje rekonstrukce.
Osada Dv r Koroseky nemá v sou asnosti vybudovaný systém kanalizace pro ve ejnou pot ebu s centrálním išt ním
odpadních vod. V sídle je pouze sporadická splašková kanalizace, do které jsou zaúst ny i deš ové vody. Odpadní vody
jsou p ed iš ovány v septiku severn pod osadou. Je navrhována kanalizace nové zástavby, a to jako oddílná.

Energetické ešení
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení dopl ované výstavby.
Proto je nutno provést jejich posílení.

Sídlo Homole
Lokalita „1-severovýchod“
Osazení nové trafostanice TS-T17
Lokalita „2-sever“
Osazení nové trafostanice TS-T18
Lokalita „3-sever“
Osazení nové trafostanice TS-T18
Lokalita „VS-severovýchod“ – výroba a sklady
Osazení nové trafostanice TS-T17
Lokalita „OV-severovýchod“ – ob anská vybavenost
Osazení nové trafostanice TS-T17

Sídlo Nové Homole
Lokalita „11-severovýchod“
Osazení nové trafostanice TS-T19
Lokalita „12-severovýchod“
Osazení nové trafostanice TS-T19
Lokalita „13-severovýchod“
Osazení nové trafostanice TS-T19
Lokalita „14-východ“
Osazení nové trafostanice TS-T19
Lokalita „VS - východ“ - fotovoltaika
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Vývod fotovoltaické elektrárny vyveden do sít NN

Sídlo erný Dub
Lokalita „VS – stávající OV“ - fotovoltaika
Vývod fotovoltaické elektrárny vyveden do sít VN p es stávající trafostanici T6 (trafostanice majitele stávající
fotovoltaické elektrárny).
Pouze v p ípad rozdílného investora u nové fotovoltaické elektrárny je nutno vybudovat novou trafostanici T20
(trafostanice investora).
Pot eba el. energie
Výkonová bilance
V sídle Homole a v p ilehlých ástech je provedena plynofikace obce. Sou asnými zdroji vytáp ní obce je používání
plynových kotl , kotl na d evo a na uhlí, dále jsou využívána tepelná erpadla z vrt a elektrické p ímotopné vytáp ní.
V nové výstavb je navrženo používání plynových kotl , kotl na d evo a na uhlí, dále jsou využívána tepelná erpadla
z vrt a elektrické p ímotopné vytáp ní. v kombinaci s krby na spalování d eva a d evního odpadu. Jako výhodný zdroj
vytáp ní se nyní jeví použití elektrického akumula ního a p ímotopného elektrického vytáp ní v kombinaci s tepelnými
erpadly . Je možno využít i spalování d eva a d evního odpadu.
Uvažuje se s ur itým podílem vytáp ní elektrickou energií.
Výpo et proveden dle normy SN. Uvažováno i s va ením a pe ením na el. sporácích, tzn. stupe elektrizace „B“.
Návrh rozvodné sít VN
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení dopl ované výstavby.
Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el. energie je následující:

HOMOLE
LOKALITA

I.etapa II.etapa

OZNA .

TYP

RD
po et

1-severovýchod
2-sever
3-sever
4-jihozápad
5-jihozápad
6-jihozápad
7-jihozápad
8-jihozápad
9-jih
10-jihovýchod
VS
OV
VZ

BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
VÝROBA, SKLADY
OB .
VYBAVENOST
ZEM
LSTVÍ

Nár st
odb
Nár st. stáv. odb
Nár st. odb
celkem

7
3
7
2
7
3
4
2
2
0
1
0
6
2
4
2
14
6
6
2

P ÍKON KOEF.
(kW)
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00

ÍKON
(kW)

0,50
1,00
0,50
1,00
0,50
1,00
0,60
1,00
0,77
1,00
1,00
1,00
0,53
1,00
0,60
1,00
0,41
1,00
0,53
1,00

Celkem

P ÍKON
(kW)

ÍKON
(kW)

38,68
36,00
38,68
24,00
38,68
36,00
26,40
24,00
16,85
0,00
11,00
0,00
34,76
24,00
26,40
24,00
63,73
72,00
34,76
24,00
600,00

0,00

58,76
600,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

74,68
62,68
74,68
50,40
16,85
11,00
58,76
50,40
135,73

1233,93

0,00 1233,93

150,00
1383,93

0,00 150,00
0,00
1 384

NOVÉ HOMOLE
LOKALITA

I.etapa II.etapa

Celkem
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OZNA .

TYP

RD
po et

11-severovýchod
12-severovýchod
13-severovýchod
14-východ
15-jihozápad
16-jihozápad
17-západ
18-západ
19-severozápad

20-severozápad
VS

BYDLENÍ
EL.VYTÁP
BYDLENÍ
EL.VYTÁP
BYDLENÍ
EL.VYTÁP
BYDLENÍ
EL.VYTÁP
BYDLENÍ
EL.VYTÁP
BYDLENÍ
EL.VYTÁP
BYDLENÍ
EL.VYTÁP
BYDLENÍ
EL.VYTÁP
BYDLENÍ

NÍ
NÍ
NÍ
NÍ
NÍ
NÍ
NÍ
NÍ

EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
FOTOVOLTAIKA

P ÍKON KOEF.
(kW)

ÍKON
(kW)

12
6
4
1
6
2
8
4
12
6
3
1
12
5
12
6
4

11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00

0,43
1,00
0,60
1,00
0,53
1,00
0,48
1,00
0,43
1,00
0,66
1,00
0,43
1,00
0,43
1,00
0,60

56,88
72,00
26,40
12,00
34,76
24,00
42,49
48,00
56,88
72,00
21,84
12,00
56,88
60,00
56,88
72,00
26,40

1
12
6

12,00
11,00
12,00

1,00
0,43
1,00

12,00
56,88
72,00
-60,00

Nár st
odb
Nár st. stáv. odb
Nár st. odb
celkem

P ÍKON
(kW)

ÍKON
(kW)

128,88
38,40
58,76
90,49
128,88
33,84
116,88
128,88

38,40

0,00

128,88
-60,00

832,31

0,00 832,31

100,00
932,31

0,00 100,00
0,00
932

ERNÝ DUB
LOKALITA
OZNA .

I.etapa II.etapa
TYP

RD
po et

21-st ed k ZD
22-st ed
23-jih
24-jih
25-jihozápad
VS
TI

BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
BYDLENÍ
EL.VYTÁP NÍ
FOTOVOLTAIKA
OV

Nár st
odb
Nár st. stáv. odb
Nár st. odb
celkem

21
9
7
3
6
2
2
0
4
1

P ÍKON KOEF.
(kW)
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00

ÍKON
(kW)

0,37
1,00
0,50
1,00
0,53
1,00
0,77
1,00
0,60
1,00

Celkem

P ÍKON
(kW)

ÍKON
(kW)

86,53
108,00
38,68
36,00
34,76
24,00
16,85
0,00
26,40
12,00
-150,00

0,00

38,40
-150,00

13,00

0,00

13,00

194,53
74,68
58,76
16,85

246,21

0,00 246,21

30,00
276,21

0,00
0,00

30,00
276

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V sídle Homole, Staré Homole, erný Dub a Dv r Koroseky je provedena plynofikace. V nové výstavb je navrženo plynové
vytáp ní, nebo plynové vytáp ní v kombinaci s krby na spalování d eva a d evního odpadu. Jako výhodný zdroj vytáp ní se nyní jeví
použití elektrického akumula ního a p ímotopného elektrického vytáp ní v kombinaci s tepelnými erpadly. Je možno využít i
spalování d eva a d evního odpadu.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
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KÓD

DI 1
TI-E1

TI-E2

TI-E3
TI-V1
TI-V2
TI-V4
TI-V5
TI-V6
TI-V7
TI-V8
TI-V9
TI-V10
TI-K1
TI-K2
TI-K5
TI-K6
TI-K7
TI-K8
TI-K9
TI-K10
TI-K11
TI-K12
TI-K13
TI-K14
TI-K15
TI-P1

EL A ZD VODN NÍ

Návrh plochy pro p eložku silnice II. t ídy. Stavba ve ejné dopravní infrastruktury podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro trafostanici T19 s el. vedením VN 22 kV. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových
energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el.
energie.
Návrh plochy pro trafostanici T20 s el. vedením VN 22 kV. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu nových
energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el.
energie.
Návrh plochy pro trafostanici T17 a T18 s el. vedením VN 22 kV. Bez zabezpe ení ploch pro výstavbu
nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení energetického p íkonu el.
energie.
Návrh plochy pro vodovodní ad – p ívod ze skupinového vodovodu Kremže. Stavba ve ejné technické
infrastruktury podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro vodovodní ad Nové Homole – západ. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro vodovodní ad – erný Dub. Stavba ve ejné technické infrastruktury podporující rozvoj
obce.
Návrh plochy pro vodovodní ad – erný Dub – jih. Stavba ve ejné technické infrastruktury podporující
rozvoj obce.
Návrh plochy pro vodovodní ad – erný Dub – jih. Stavba ve ejné technické infrastruktury podporující
rozvoj obce.
Návrh plochy pro vodovodní ad Nové Homole – východ. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro vodovodní ad Homole – severozápad. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro vodovodní ad Homole – jihozápad. Stavba ve ejné technické infrastruktury podporující
rozvoj obce.
Návrh plochy pro vodovodní ad Homole – jih. Stavba ve ejné tech. infrastruktury podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro oddílnou splaškovou kanalizaci – Dv r Koroseky. Stavba ve ejné technické
infrastruktury podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci – Nové Homole – západ. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci – erný Dub. Stavba ve ejné technické infrastruktury podporující
rozvoj obce.
Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci – erný Dub. Stavba ve ejné technické infrastruktury podporující
rozvoj obce.
Návrh plochy pro kanaliza ní výtlak + S – erný Dub - jih. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro splaškovou kanalizaci – Nové Homole – východ. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci – Nové Homole – východ. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci – Nové Homole – východ. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci – Nové Homole – východ. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro istírnu odpadních vod. Stavba ve ejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce.
Stavba ve ejné technické infrastruktury podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro splaškovou kanalizaci – rozvod v sídle Nové Homole. Stavba ve ejné technické
infrastruktury podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci – Homole – západ. Stavba ve ejné technické infrastruktury
podporující rozvoj obce.
Návrh plochy pro deš ovou kanalizaci – Homole – jih. Stavba ve ejné teché infrastruktury podporující
rozvoj obce.
Protipovod ové opat ení – odleh ovací stoka do Homolského potoka - krajinná revitaliza ní opat ení ke
zvýšení záchytu vody v krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy.

TI-P2
TI-P3

Protipovod ové opat ení – záchytná stoka pro odvedení srážkových vod do Homolského potoka- krajinná
revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy.
Protipovod ové opat ení – záchytná stoka pro odvedení srážkových vod do Vltavy- krajinná revitaliza ní
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opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy.

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
KÓD

LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBC 2
LBC 4

EL A ZD VODN NÍ

Lokální biokoridor nefunk ní – Pod Homolí – vodote . Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze
zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biokoridor nefunk ní – K letišti – levostranný p ítok Homolského potoka. Bez postupného zlepšování
funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biokoridor nefunk ní – Lesní – lesní komplex v prostoru letišt . Bez postupného zlepšování funkce
ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biokoridor nefunk ní – Mezi rybníky – Homolský potok. Bez postupného zlepšování funkce ÚSES
nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biocentrum nefunk ní – Vltavské – eka Vltava, Homolský potok. Bez postupného zlepšování funkce
ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
Lokální biocentrum nefunk ní – Lesní – lesní komplex v prostoru letišt . Bez postupného zlepšování funkce
ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.

Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Sou asný stav nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy
obvykle zabezpe ují dané území komplexn , tj. vedle svozu net íd ného komunálního odpadu zajiš ují i separovaný sb r
(nej ast ji sklo, plasty, pop . papír), sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu.
Ob posledn jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recykla ních dvor a mobilního sb ru.
Místa pro t íd ní domovního odpadu jsou v grafické ásti. Územní plán eší chyb jící plochu pro sb rný dv r, a to
novou plochou v blízkosti zem lského areálu v sídle erný Dub.

RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Jedná se v tšinou o lokalitu s radonovým rizikem kategorie 1- 2 z geologického podloží. (viz. Odvozená mapa
radonového rizika R 1 : 200 000)

VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP Homole uvažuje p edevším s opravami a rekonstrukcemi objekt s využitím pro bydlení a ob anské vybavení, které
nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn k rekonstrukci, modernizaci a dostavb .
Plochy pro možnou dostavbu tvo í plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení, zarovnání zastav ného území,
s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel je situováno vždy na vlastním
pozemku.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v tšinou po obvod sídla, ve volných prolukách a v návaznosti na zastav né území.
Jedná se jak o plochy bydlení v RD, tak plochy výroby a skladování, technické a dopravní infrastruktury, ob anského
vybavení a ve ejné zelen .
V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou zásadami pro innost
správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Návrhem územního plánu dochází k vytvo ení podmínek a k vyváženému vztahu pro udržitelný rozvoj území, tj.
vyváženého hospodá ského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek. Dojížd ní za prací v tšiny
obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v p íznivém životním prost edí. Základním principem urbanistické koncepce,
tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti
sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému
ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního
fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je t eba
podporovat možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
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VODNÍ TOKY A PLOCHY
Významný krajinný prvek.
PLOCHY LESNÍ
Významný krajinný prvek.
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
ešeným územím protéká eka Vltava, která má vyhlášeno záplavové území.
OCHRANNÉ PÁSMO LESNÍCH PLOCH
Ochranné pásmo lesních ploch je 50m od kraje lesa.
NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
Homole:
• kaple Nejsv jšího Srdce Pán , . rejst íku – 100380
• sýpka p. 1, . rejst íku – 35802/3-129
erný Dub
• pivovar p. 7 – 100863
V návrhu je železni ní stanice erný Dub
ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠT
V ešeném území se nachází archeologické lokality:
1. Mohylové poh ebišt z doby halštatské – leží v trati „Homolské lesy“, 2000m SZ od kaple v obci, na východním okraji
lesa
2. Sídlišt z mladší doby bronzové a doby halštatské – leží v polní trati jižn od silnice Nové Homole – Dv r Koroseky,
SV od rybníka Sta ek
3. Sídlišt z mladší doby bronzové a ranného st edov ku – leží v polní trati JZ od silnice erný Dub – Dv r Koroseky,
250m SZ od železni ní zastávky erný Dub
Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby p ípravy stavby
povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávn né organizaci provést na dot eném
území záchranný archeologický výzkum, viz zákon . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších zm n.
Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona O státní památkové pé i.
OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC A ŽELEZNIC
Ochranné pásmo iní u silnic II. a III. t ídy 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo zastav né území).
Ochranné pásmo železnice iní 60m od osy železnice na ob strany.

OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO ADU
ešeným územím prochází vodovodní ad, jeho ochranné pásmo iní 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.
OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE
ešeným územím prochází kanalizace, jejíž ochranné pásmo iní 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.
OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
ešeným územím prochází el. vedení VVN 110 kV a VN 22 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení, která
iní od krajního vodi e vedení na ob jeho strany:
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 1.vodi e bez izolace - 7m.
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 2.vodi e s izolací základní - 2m.
U nap tí od 1kV do 35kV v etn 3.záv sná kabel. vedení - 1m.
Ochranné pásmo trafostanice iní 7 m od objektu, pro p ílišný detail je zakresleno v . trafostanice.
Ochranné pásmo podzemního vedení elektriza ní soustavy do nap tí 110 kV v etn a vedení ídící, m ící a
zabezpe ovací techniky iní 1m po obou stranách krajního kabelu, nad 110kV iní 3m po obou stranách krajního
kabelu.
OCHRANNÉ PÁSMO TRAFOSTANICE
Ochranné pásmo trafostanice iní 7 m od objektu, pro p ílišný detail je zakresleno v . trafostanice.Ochranné pásmo
elektrického podzemního vedení
ešeným územím prochází podzemní el. vedení 22 kV. Ochranné pásmo tohoto vedení iní 1m.
OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU
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ešeným územím prochází vysokotlaký plynovod.
Bezpe nostní pásmo VTL plynovodu je 20 m na ob strany od p dorysu.
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na ob strany od p dorysu.
Ochranné pásmo regula ní stanice VTL plynovodu je 4 m na všechny strany od p dorysu, pro p ílišný detail zakresleno
etn RS.
Bezpe nostní pásmo regula ní stanice je 10 m od objekt zástavby.
RADIOKOMUNIKACE
ešeným územím prochází radioreléové paprsky, jejichž trasy jsou nazna eny ve výkresové dokumentaci.
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
V ešeném území se nachází poddolovaná území.

OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO
V místech atakovaných nadlimitním hlukem neumis ovat chrán né objekty a chrán né venkovní prostory.
VYHLÁŠENÉ VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
• Dubové stromo adí na JZ okraji obce Homole
• Rybník Dolní Má alka – erný Dub
• Rybník Sta ek - erný Dub
• Hráz rybníka – Dv r Koroseky
• Listnatý remízek – Dv r Koroseky
• Dubové stromo adí – Homole
• Hájek pod železni ní stanicí – erný Dub
• Lesnatá roklina potoka – erný Dub
• Homole – zatopená pískovna jihozápadn obce
• Dv r Koroseky – stromové porosty na návsi
• erný Dub – hájek pod železni ní tratí nad kravínem
OCHRANNÁ PÁSMA LETIŠT
• OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN
• vn jší ornitologické pásmo
• OP proti nebezpe ným a klamavým sv tl m
• OP p echodové plochy
• vnit ní ornitologické pásmo
• vyhlášené OP hlukové
• OP zájmového území letišt

h) vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území a informace o
výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území spolu
s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení
vliv na životní prost edí, pop ípad zd vodn ní, pro toto
stanovisko nebo jeho ást nebylo respektováno
Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj nebylo požadováno a proto též nebylo uplatn no stanovisko krajského ú adu
k vyhodnocení vliv na životní prost edí.

i)

vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení
pot eby vymezení zastavitelných ploch

Návrh ÚP p ispívá k dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji území. V zájmu
obce je p isp t ke zlepšení nabídky stavebních pozemk pro bydlení, ob anskou vybavenost, podnikání i rekreaci v obci.
Nov navržené zastavitelné plochy navazují smyslupln , na zastav né území obce, jsou navrženy tak, aby dopl ovaly
stávající obrys zastav ných ploch s prvo adým využitím proluk a volných ploch v území a aby nenarušovaly souvisle
obd lávané zem lské plochy.
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j)

vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na
zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

ZEM
LSKÝ P DNÍ FOND
Zp sob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické ásti dokumentace
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem územního plánu k zastav ní (zastavitelné plochy), zabírající
zem lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých
lokalitách byla katastrální mapa.

Investice do p dy
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . V návrhu ÚP nebudou v zásad ovlivn ny
hydrologické pom ry.

Bonitované p dn ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované p dn
ekologické jednotky - BPEJ.
BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí
tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem lské p dy.
íklad kódu BPEJ : 7.34.21
7
klimatický region,
34
hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru
skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p ,
21
íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy

DNÍ JEDNOTKY V EŠENÉM ÚZEMÍ
29

Kambizem modální eubazické až mezobazické v etn slab oglejených variet, na rulách,
svorech, fylitech, pop ípad žulách, st edn t žké až st edn t žké leh í, bez skeletu až st edn
skeletovité, s p evažujícími dobrými vláhovými pom ry.
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Kambizem oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách
(které nejsou v HPJ 48,49), st edn t žké leh í až st edn t žké, slab až st edn skeletovité, se
sklonem k do asnému zamok ení.
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Pseudogleje modální, kambizem
oglejené na leh ích sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnok ídové a tercierní uloženiny), asto s p ím sí eolického materiálu,
zpravidla jen slab skeletovité, zrnitostn st edn t žké leh í až lehké, se sklonem k do asnému
evlh ení
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Pseudogleje pelické planické, kambizem oglejené na t žších sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnok ídové a tercierní uloženiny), st edn t žké až t žké, pouze ojedin le st edn
skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamok ené

CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY
I.

II.

III.
IV.
V.

Do I. t ídy ochrany jsou za azeny bonitn nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evážn
v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých, které je možno odejmout ze zem lského p dního fondu pouze
výjime , a to p evážn na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro liniové stavby
zásadního významu.
Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr
rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce
chrán né, jen podmín
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín
zastavitelné.
Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr
rnou produk ní schopností
a st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro p ípadnou výstavbu.
Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr
rnou produk ní schopností v rámci p íslušných
klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn ekologické jednotky, které p edstavují p edevším
dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých, velmi svažitých, hydroformních, št rkovitých až
kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné. U
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chto p d lze p edpokládat efektivn jší nezem lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany,
s výjimkou vymezených pásem a chrán ných území a dalších zájm ochrany životního prost edí. Na základ
kombinace klimatického regionu a hlavní p dní jednotky je stanovena základní sazba odvod za odn tí zem lské
dy ve smyslu zákona O ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .
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VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY ZPF

BPEJ

LSKÝCH
VÝM RA
NEZEM
PLOCH

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY
V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

CELKEM

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

ÍSLO

LOKALITY

Tabulkové vyhodnocení jednotlivých lokalit

HOMOLE
B-1

Plocha bydlení

0,76

B-2

Plocha bydlení

1,14

Plocha bydlení + místní komunikace

0,79

B-3

B-4

Orná p da
Ostatní plocha
Orná p da
zahrada
Orná p da
Ostatní plocha

0,73

0

0,73

0,99
0,15

0

1,14

0,77

0
0

1,92

0

0,70

1,92

Orná p da

1,92

0,95

Orná p da
Ostatní plocha

0,70

Plocha bydlení + ve ejná zele

0,03
0

0,77
0,02
0
0,25

B-5

Plocha bydlení

0,60

Orná p da

0,60

0

0,60

0

B-6

Plocha bydlení

0,61

Trvalý travní porost

0,61

0

0,61

0

B-7

Plocha bydlení

0,43

Orná p da
Zahrada

0,19
0,24

0

0,43

0

0,59

Orná p da

0,59

0

0,59

0

0,72

Orná p da

0,72

0

0,72

0
0

SO-8

Plocha smíšená obytná

OV-9

Plocha ob anského vybavení

0,30

Orná p da

0,30

0

0,30

VS-10

Plocha výroby a skladování

0,37

Trvalý travní porost

0,09

0

0,09

5.52.01

III

0,73

5.52.01
5.52.11
5.52.01
5.53.13
5.53.13
5.52.01

III
IV
III
IV
IV
III

0,07
1,07
0,57
0,20
1,87
0,05

5.53.13

IV

0,70

5.52.01
5.53.13
5.52.01
5.53.13

III
IV
III
IV

0,36
0,24
0,37
0,24

5.52.01

III

0,43

5.52.11
5.52.01
5.52.11
5.52.01
5.52.01
5.52.11

IV
III
IV
III
III
IV

0,58
0,01
0,48
0,24
0,10
0,20

5.52.01

III

0,09

Ostatní plocha

VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY ZPF

0,28
5.52.01

III

0,37

5.52.01
5.52.11
5.53.03
5.52.01
5.52.11
5.52.01
5.52.11

III
IV
IV
III
IV
III
IV

0,15
0,41
2,51
0,60
0,49
2,11
1,15

0

5.52.01

III

3,15

0,13

0

5.52.11

IV

0,13

0

0,63

0

5.52.01

III

0,63

1,31

0

1,11
0,20

0

5.52.01
5.52.11

III
IV

1,17
0,14

Orná p da

0,20

0

0,20

0

5.52.01

III

0,20

2,82

Orná p da
Ostatní plocha

2,55

0

2,55

0,27

5.52.11
5.53.03

IV
IV

0,85
1,70

Plocha dopravní infrastruktury

17,46

Ostatní plocha

0

0

0

17,46

-

-

-

Plocha dopravní infrastruktury

2,85

Ostatní plocha

0

0

0

2,85

-

-

-

Plocha dopravní infrastruktury

30,44

Orná p da
Trvalý travní porost
Ostatní plocha

11,84
8,43

0

20,27
10,17

5.53.03
5.52.01
5.53.01

IV
III
III

15,19
2,04
3,04

VS-11

Plocha výroby a skladování

0,37

Trvalý travní porost

0,37

0

0,37

0

VS-12

Plocha výroby a skladování

3,07

Orná p da

3,07

0

3,07

0

VS-13

Plocha výroby a skladování

1,09

Orná p da

1,09

0

1,09

0

VS-14

Plocha výroby a skladování

3,26

Orná p da

3,26

0

3,26

0

VS-15

Plocha výroby a skladování

3,15

Trvalý travní porost

3,15

0

3,15

VP-16

Plocha ve ejných prostranství

0,13

Orná p da

0,13

0

VP-17

Plocha ve ejných prostranství

0,63

Trvalý travní porost

0,63

VP-18

Plocha ve ejných prostranství

1,31

Orná p da
Zahrada

VS-19

Plocha výroby a skladování

0,20

VP-20

Plocha ve ejných prostranství

DIL-1
DIL-2
DIL-3

BPEJ

LSKÝCH
VÝM RA
NEZEM
PLOCH

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY
V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

CELKEM

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

ÍSLO

LOKALITY
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DIL-4

Plocha dopravní infrastruktury

DIS-56

Plocha dopravní infrastruktury

47,78

Ostatní plocha

4,20

Orná p da

0

0

0

47,78

-

-

-

3,71

0

4,20

0

5.53.03

IV

1,55

0,86

Trvalý travní porost

0,49

Orná p da

0,86

0

0,86

0

VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY ZPF

BPEJ

LSKÝCH
VÝM RA
NEZEM
PLOCH

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY
V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

CELKEM

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

ÍSLO

LOKALITY
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5.52.01
5.53.01
5.52.01
5.52.11

III
III
III
IV

1,90
0,75
0,38
0,48

NOVÉ HOMOLE
B-21

Plocha bydlení

1,93

Trvalý travní porost

1,93

0

1,93

0

5.53.01

III

1,93

B-22

Plocha bydlení

0,24

Orná p da
Zahrada

0,14
0,10

0

0,24

0

5.53.01

III

0,24

B-23

Plocha bydlení

2,11

Orná p da

2,11

0

2,11

0

5.53.01

III

2,11

B-24

Plocha bydlení

0,53

Orná p da

0,53

0

0,53

0

5.52.01
5.53.01

III
III

0,07
0,46

B-25

Plocha bydlení

0,83

Orná p da

0,83

0

0,83

0

5.52.01

III

0,83

B-26

Plocha bydlení

1,70

Orná p da

1,70

0

1,70

0

5.53.01

III

1,70

B-27

Plocha bydlení

1,32

Orná p da

1,32

0

1,32

0

5.53.01
5.53.11
5.29.11

III
IV
II

0,78
0,36
0,18

B-28

Plocha bydlení

2,01

Orná p da

2,01

0

2,01

0

5.53.01

III

2,01

VS-29

Plocha výroby a skladování (FVE)

0,51

Trvalý travní porost
Ostatní plocha

0,45

0

5.53.01

III

0,45

VS-30

Plocha výroby a skladování (FVE)

4,14

Orná p da

4,14

0

4,14

0

5.53.01

III

4,14

0,66

Orná p da

0,66

0

0,66

0

5.53.01

III

0,66

0,79

Orná p da

0,79

0

0,79

0

5.53.01

III

0,79

TI-31a
TI-31b

Plocha technické infrastruktury
- OV
Plocha technické infrastruktury
- OV

0,45

0,06

B-32
VP-33
B-34
VK-35

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY

0,27

Trvalý travní porost

0,27

0

0,27

0

5.53.01

III

0,27

Plocha ve ejných prostranství

0,28

Orná p da

0,28

0

0,28

0

5.53.01

III

0,28

Plocha bydlení

0,24

Orná p da

0,24

0

0,24

0

5.53.01

III

0,24

Plocha ve ejných prostranství –
rozší ení místní komunikace

0,20

Orná p da
Ostatní plocha

0,06

0,06

0

5.53.01

III

0,06

5.29.01
5.29.11
5.53.01
5.29.51
5.53.11
5.29.01
5.29.11
5.53.01

II
II
III
IV
IV
II
II
III

0,25
1,12
2,34
0,10
1,16
0,85
0,56
0,02

0,14

VÝM RA DLE BPEJ

BPEJ

LSKÝCH
VÝM RA
NEZEM
PLOCH

CELKEM

ÍDA OCHRANY ZPF

Plocha bydlení

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

ÍSLO

LOKALITY
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ERNÝ DUB
Orná p da
B-41

Plocha bydlení + ve ejná zele

0,15

4,97
Trvalý travní porost

4,82

0

4,97

0

B-42

Plocha bydlení

1,43

Orná p da

1,43

0

1,43

0

B-43

Plocha bydlení

1,30

Orná p da

1,30

0

1,30

0

5.53.13

IV

1,30

B-44

Plocha bydlení

0,19

Orná p da

0,19

0

0,19

0

5.53.13

IV

0,19

B-45

Plocha bydlení

0,14

Orná p da

0,14

0

0,14

0

5.53.13

IV

0,14

B-46

Plocha bydlení

0,34

Orná p da

0,34

0

0,34

0

5.53.13

IV

0,34

SO-47

Smíšená plocha obytná

0,44

Orná p da

0,44

0

0,44

0

5.29.01

II

0,44

TI-48

Plocha technické infrastruktury

0,49

Orná p da

0,49

0

0,49

0

5.53.01

III.

0,49

V-49

Plocha vodní a vodohospodá ská

7,14

Orná p da
Ostatní plochy

6,74

0

6,74

0,40

5.52.01
5.53.01

III
III

1,72
5,02

Orná p da
Trvalý travní porost

15,24

0

15,24

15,61
Ostatní plochy
DIS - 50

0,37

Plocha dopravní infrastruktury
Orná p da

2,90

3,24
Trvalý travní porost

0,34

0

3,24

0

VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY ZPF

BPEJ

LSKÝCH
VÝM RA
NEZEM
PLOCH

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY
V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

CELKEM

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

ÍSLO

LOKALITY
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5.53.03
5.52.11
5.52.01
5.53.01
5.53.11
5.29.11
5.29.01
5.50.01
5.29.01
5.29.11
5.52.01
5.53.01
5.52.11
5.53.03
5.53.11

IV
IV
III
III
IV
II
II
III
II
II
III
III
IV
IV
IV

0,17
2,55
4,14
5,48
0,56
0,94
0,91
0,49
0,13
0,05
0,20
0,65
1,57
0,55
0,09

B-51

Plocha bydlení

0,67

Orná p da

0,67

0

0,67

0

5.53.01

III.

0,67

VS-52

Plocha výroby a skladování (FVE)

1,51

Orná p da

1,51

0

1,51

0

5.53.01

III.

1,51

B-53

Plocha bydlení

0,44

Zahrada

0,44

0

0,44

0

5.53.01
5.53.13

III
IV

0,16
0,28

OV-54

Plocha ob anského vybavení

0,23

Orná p da

0,23

0

0,23

0

5.29.01

II

0,23

VP-55

Plocha ve ejných prostranství

0,36

Orná p da

0,36

0

0,36

0

5.29.01
5.29.11

II
II

0,34
0,02

107,95

0

107,95

79,94

Celkem

Zábor byl uveden v ÚPnSÚ Homole

187,89

107,95
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Zábory p dy podle t íd ochrany - celkem
ÍDA OCHRANY

II
III
IV

2,29
31,24
25,22

CELKEM
Nezem

ZÁBOR V HA

lská p da

ZÁBOR V %

3,73
28,18
14,32

2,18
29,76
24,02

3,55
26,84
13,64

104,98

100

80,08

-

Zd vodn ní zábor ZPF
Lokalita B-1 :

Návrh plochy bydlení v severní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území sm rem
k navržené p eložce silnice II. t ídy. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III. t ídou
ochrany, jinak se jedná o nezem lskou p du.

Lokalita B-2 :

Návrh plochy bydlení v severní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území sm rem
k navržené p eložce silnice II. t ídy. Realizací dojde áste
k záboru p dy s pr
rnou - III.
ídou ochrany, dále se IV. t . ochrany.

Lokalita B-3 :

Návrh plochy bydlení v etn místní komunikace v jižní ásti sídla Homole. Z urbanistického
hlediska je tato lokalita vhodná k zástavb , nebo navazuje na zastav né území, které rozši uje
jižním sm rem. Realizací dojde k záboru p dy se III. a IV. t ídou ochrany.

Lokalita B-4 :

Návrh plochy bydlení a ve ejných prostranství v jižní
k zarovnání a ucelení sídla. Lokalita se nachází na p
ochrany.

Lokalita B-5 :

Návrh plochy bydlení v jihozápadní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území. Realizací
dojde k záboru p dy se III. a IV. t ídou ochrany.

Lokalita B-6 :

Návrh plochy bydlení v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území, návrhem dojde
k ucelení sídla. Realizací dojde k záboru p dy se III. a IV. t ídou ochrany.

Lokalita B-7 :

Návrh plochy bydlení v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území.Realizací dojde
k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita SO-8 :

Návrh plochy smíšené obytné v severní ásti sídla Homole. Tato lokalita vhodn vypl uje volný
prostor mezi stávající zástavbou a tím dochází k ucelení sídla. Nachází se na mén kvalitní p
se IV. t ídou ochrany.
Návrh plochy ob anského vybavení v severovýchodní ásti sídla Homole, navazuje na stávající
plochy se stejným funk ním využitím. Realizací dojde k záboru p dy se III. a IV. t ídou ochrany.

Lokalita OV-9 :

ásti sídla Homole. Návrhem dojde
se IV a z malé ásti se III. t ídou

Lokalita VS-10 :

Návrh plochy výroby a skladování v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím. Realizací dojde k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita VS-11 :

Návrh plochy výroby a skladování v západní ásti sídla Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím. Realizací dojde k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita VS-12 :

Návrh plochy výroby a skladování v severovýchodní ásti sídla Homole, podél navrhované
eložky silnice II. t ídy. Realizací dojde k záboru p dy se III.a IV. t ídou ochrany.

Lokalita VS-13 :

Návrh plochy výroby a skladování v severovýchodní ásti sídla Homole, podél navrhované
eložky silnice II. t ídy. Realizací dojde k záboru p dy se III. a IV. t ídou ochrany.

Lokalita VS-14 :

Návrh plochy výroby a skladování ve východní ásti sídla Homole, v návaznosti na stávající
plochu se stejným funk ním využitím. Realizací dojde k záboru p dy se III. a IV. t ídou ochrany.

Lokalita VS-15 :

Návrh plochy výroby a výrobních služeb na západním okraji sídla Homole. Lokalita navazuje na
stávající plochu zem lské výroby. Zabírá p du se III. t ídou ochrany.
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Lokalita VP-16 :

Návrh plochy ve ejných prostranství ve východní ásti sídla Homole, podél navržené p eložky
silnice II. t .. Realizací dojde k záboru nekvalitní p dy se IV. t ídou ochrany.

Lokalita VP-17 :

Návrh plochy ve ejných prostranství na západním okraji sídla Homole. Plocha tvo í pás izola ní
zelen pro odclon ní navržené plochy pro výrobu a výrobní služby. Nachází se na p
se III.
ídou ochrany.

Lokalita VP-18 :

Návrh plochy ve ejných prostranství v západní ásti sídla Homole, podél navržené p eložky
silnice II. t .. Realizací dojde k záboru p dy se III. a IV. t ídou ochrany.

Lokalita VS-19 :

Návrh plochy výroby a skladování v západní
nekvalitní p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita VP-20 :

Návrh plochy ve ejných prostranství severn od sídla Homole. Plocha tvo í pás izola ní zelen
pro odclon ní navržené p eložky. Nachází se na nekvalitní p
se IV. t ídou ochrany.

Lokalita DIL-1 :

Návrh plochy dopravní infrastruktury – letecké, severn od sídla Homole. Tato plocha je ur ená
pro innosti p ímo související s provozem letišt . Nachází se na p
se III. t ídou ochrany,
áste
na nezem lské p .

Lokalita DIL-2 :

Návrh plochy dopravní infrastruktury – letecké, severn od sídla Homole. Jedná se o prodloužení
istávací plochy. Nachází se na p
se III. t ídou ochrany, áste
na nezem lské p .

Lokalita DIL-3 :

Návrh plochy dopravní infrastruktury – letecké, severn od sídla Homole. Tato plocha je sou ástí
území navazujícího na letišt eské Bud jovice. Nachází se na p
se III. a IV. t ídou ochrany,
áste
na nezem lské p .

Lokalita DIL-4 :

Návrh plochy dopravní infrastruktury – letecké, severn od sídla Homole. Jsou to plochy neur ené
primárn k zástavb . Nachází se na p
se IV. t ídou ochrany (velmi malá ást na p
se III.
ídou ochrany) a áste
na nezem lské p .

Lokalita DIS-56 :

Návrh plochy dopravní infrastruktury - silni ní v ploše letišt . Realizací dojde áste
dy se IV. a III. t ídou ochrany.

Lokalita B-21 :

Návrh plochy bydlení v západní ásti sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita B-22 :

Návrh plochy bydlení v severozápadní ásti sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita B-23 :

Návrh plochy bydlení + ve ejné prostranství v severovýchodní ásti sídla Nové Homole, navazuje
na zastav né území se stejným funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III.
ídou ochrany.

Lokalita B-24 :

Návrh plochy bydlení severovýchodní okraj sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita B-25 :

Návrh plochy bydlení severovýchodní okraj sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita B-26 :

Návrh plochy bydlení severovýchodní okraj sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita B-27 :

Návrh plochy bydlení jižní okraj sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se stejným
funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III., IV. a minimální II. t ídou
ochrany.

Lokalita B-28 :

Návrh plochy bydlení západní ást sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se stejným
funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

ásti sídla Homole. Realizací dojde k záboru

k záboru
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Lokalita VS-29 :

Návrh plochy výroby a skladování v jižní ásti sídla Nové Homole. Plocha se nachází na p
III. t ídou ochrany.

se

Lokalita VS-30 :

Návrh plochy výroby a skladování východn od sídla Nové Homole. Plocha se nachází na p
III. t ídou ochrany.

se

Lokality TI-31a,b :

Návrh plochy technické infrastruktury východn od sídla Nové Homole, plocha pro rozší ení
stávající OV. Plocha se nachází na p
se III. t ídou ochrany.

Lokalita B-32 :

Návrh plochy bydlení severozápadní ást sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita VP-33 :

Návrh plochy ve ejných prostranství na západním okraji sídla Nové Homole. Plocha navazuje na
návrhovou plochu pro bydlení. Nachází se na p
se III. t ídou ochrany.

Lokalita B-34 :

Návrh plochy bydlení v severozápadní ásti sídla Nové Homole, navazuje na zastav né území se
stejným funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita VK-35 :

Návrh plochy (rozší ení místní komunikace) v sídle Nové Homole. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita B-41 :

Návrh plochy bydlení + ve ejné prostranství v sídle erný Dub, vypl uje proluku v zástavb mezi
severní a jižní ástí sídla. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III., IV. a II. t ídou ochrany.
Návrhem dojde k ucelení sídla.

Lokalita B-42 :

Návrh plochy bydlení v sídle erný Dub, navazuje na zastav né území se stejným funk ním
využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy s II. a III. t ídou ochrany. Návrhem dojde
k ucelení sídla.

Lokalita B-43 :

Návrh plochy bydlení v sídle
využitím. Realizací dojde áste

Lokalita B-44 :

Návrh plochy bydlení v jižní ásti sídla erný Dub, vypl uje proluku v zastav né území se
stejným funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se IV. t ídou ochrany.

Lokalita B-45 :

Návrh plochy bydlení v jižní ásti sídla erný Dub, vypl uje proluku v zastav ném území se
stejným funk ním využitím. Realizací dojde áste
k záboru p dy se IV. t ídou ochrany.

Lokalita B-46 :

Návrh plochy bydlení v jižní ásti sídla
funk ním využitím. Realizací dojde áste

Lokalita SO-47 :

Návrh plochy smíšené obytné v sídle erný Dub, navazuje na zastav né území. Realizací dojde
áste
k záboru p dy s II. t ídou ochrany.

Lokalita TI-48 :

Návrh plochy technické infrastruktury – sb rný dv r ve východní ásti sídla
zabírá p du se III. t ídou ochrany.

Lokalita V-49 :

Návrh plochy vodní a vodohospodá ské jižn pod sídlem Nové Homole. Realizací dojde áste
k záboru p dy se III. t ídou ochrany.

Lokalita DIS-50 :

Návrh plochy dopravní infrastruktury. Lokalita se nachází na p
ást na nezem lské p .

Lokalita B-51 :

Návrh plochy bydlení na západním okraji sídla erný Dub. Realizací dojde k oboustrannému
obestav ní silnice III. t ídy – možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Nachází
se na p
se III. t ídou ochrany.

Lokalita VS-52 :

Návrh plochy výroby a skladování na jihovýchodním okraji sídla erný Dub. Plocha leží
v návaznosti na stávající plochu výroby a skladování a plochy vymezené pro sb rný dv r.
Nachází se na p
se III. t ídou ochrany.

erný Dub, navazuje na zastav né území se stejným funk ním
k záboru p dy se IV. t ídou ochrany.

erný Dub, navazuje na zastav né území se stejným
k záboru p dy se IV. t ídou ochrany.

erný Dub. Plocha

s II., III. a IV. t ídou ochrany,
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Záv r
V návrhu ÚP Homole byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. V p ípadech, kdy došlo nezbytnému
odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.

Zábory p dy pro funk ní využití celkem
FUNK NÍ VYUŽITÍ
Plochy bydlení
Plochy smíšené obytné
Plocha ob anské vybavenosti
Plochy výroby a skladování
Plochy ve ejných prostranství
Plocha vodní a vodohospodá ská
Plochy technické infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury
Plocha výroby a skladování (FVE)
Plocha dopravní infrastruktury letecké
CELKEM

ZÁBOR ZPF CELKEM V HA
3,36
1,03
3,15
3,48
1,94
19,44
6,10
20,27

ZÁBOR ZPF V %

24,23
0,72
0,53
8,08
1,86
6,74
4,10
-

3,20
0,98

23,05
0,68
0,50
7,69
1,77
6,42

3,00
3,31
1,85
18,52
5,81
19,31

104,98

3,90
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PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
V ešeném území se nacházejí hospodá ské lesy.
V návrhu ÚP Homole je uvažováno se záborem ploch ur ených k pln ní funkcí lesa.
LOK.
DIL-1
DIL-4

FUNK NÍ VYUŽITÍ
Plochy pro innosti p ímo související
s provozem letišt
Plocha areálu letišt neur ená primárn
zástavb , k.ú. Homole

k

ODN TÍ PUPFL CELKEM V HA

DRUH POZEMKU

0,63

PUPFL

41,98

PUPFL

Zd vodn ní
Lokalita DIL-1 :

Návrh plochy dopravní infrastruktury letecké - plochy pro innosti p ímo související s provozem
letišt . Malý zábor lesních ploch v severní ásti této lokality.

Lokalita DIL-4 :

Návrh plochy dopravní infrastruktury letecké - plochy areálu letišt neur ené primárn
k zástavb . Jedná se o prodloužení vzletové a p istávací dráhy plochy v areálu letišt
eské
Bud jovice, kterému brání zalesn ní západn od letišt .

V návrhu ÚP Homole je uvažováno se stavbami, které zasahují do hranice 50 m od okraje lesa. Jedná se o lokality:
B-21, B-34, VP-55.
Dot ený orgán z hlediska ochrany PUPFL, KÚ J K OZZL se k záboru nevyjád il. Pozvánka na spole né jednání
byla doru ena na KÚ J K OZZL doru enkou doru eno na ú ad dne 21.9.2009.

k) rozhodnutí o námitkách v etn jejich od vodn ní
V rámci ve ejného vystavení a ve ejného projednání návrhu ÚP byly uplatn ny 2 námitky vlastník podle § 52 odst. (2)
stavebního zákona dot eného návrhem ešení.
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1. Renáta Dvo áková, Josef Dvo ák, Homole 240, 370 01 eské Bud jovice, ze dne 2. 3. 2010
„Jako vlastník parcel zapsaných na LV .1273 pro katastrální území a obec Homole .88/10 a 80/2, p ilehlých k pozemku
.88/1, který je sou ástí návrhu územního plánu, uplat uji námitku proti táto navrhované zm .
Jedná se o nevhodn a necitliv navržený zám r vytvo ení dalších ploch pro bydlení v etn komunikace v klidové zón ,
v místech, kde je již zástavba ucelená a pohledov zarovnaná.
Není jasné, jak a kudy by m lo vést napojení na pom rn vzdálené inženýrské sít . Z toho d vodu nesouhlasím s p ípadným
zásahem do svého pozemku ani do ásti krajiny orientované jihovýchodn až jihozápadn od našeho domu. Pro naši kvalitu
bydlení by to znamenalo výraznou újmu (hluk, prašnost, výhled, zvýšené ohrožení, zhoršená kvalita ovzduší).
Není známo, z jakých prost edk by se financovala nová komunikace, kolik obytných dom by vzniklo atd.
Z výše zmín ného vyplívá, že se jedná o nákladný, finan
nezajišt ný a elový zám r obecního zastupitelstva Homole.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
1. Námitka je po formální stránce pln odpovídající požadavk m stavebního zákona, zejména § 22 a § 52.
2. Vhodnost a citlivost navrženého zám ru musí posoudit autorizovaný architekt, tv rce územního plánu. Pokud zde
zástavbu navrhuje, pak je vše v po ádku, resp. nedojde ke snížení kvality bydlení v objektu p.24O, Homole.
3. Napojení na inženýrské sít celé lokality musí být p edm tem ešení návrhu ÚP v odpovídající podrobnosti.
4. Financování zám ru není p edm tem ešení ÚP.
5. Kvalitu bydlení pro stávající objekty, resp. újmu na n , musí ešit až navazující správní ízení a postupy (územní
ízení, stavební ízení, ohlášení stavby, apod.).
Pou ení o odvolání proti rozhodnutí o námitce:
Proti rozhodnutí o uplatn né námitce se nelze podle § 172 odst.(5) správního ádu odvolat ani podat rozklad.
2. Renáta Dvo áková, Josef Dvo ák, Homole 240, 370 01 eské Bud jovice, ze dne 7. 4. 2010
„Dopln ní a námitka.
K projednávanému ÚP dne 7.4.2010 vznášíme námitku v tom smyslu, že navrhovanou zm nou vzniklá nevhodné rozší ení
další zástavby v sousedství s naším pozemkem z hlediska kultury našeho bydlení a zásahem do krajiny.
Po diskuzi o napojení inženýrských stále není jasný zp sob napojení“
Rozhodnutí:
Námitce se nevyhovuje.
Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
1. Námitka je po formální stránce pln odpovídající požadavk m stavebního zákona, zejména § 22 a § 52.
2. Vhodnost a citlivost navrženého zám ru musí posoudit autorizovaný architekt, tv rce územního plánu.
3. Napojení na inženýrské sít celé lokality musí být p edm tem ešení návrhu ÚP v odpovídající podrobnosti.
4. Financování zám ru není p edm tem ešení ÚP.
5. Kvalitu bydlení pro stávající objekty, resp. újmu na n , musí ešit až navazující správní ízení a postupy (územní
ízení, stavební ízení, ohlášení stavby, apod.).
Pou ení o odvolání proti rozhodnutí o námitce:
Proti rozhodnutí o uplatn né námitce se nelze podle § 172 odst.(5) správního ádu odvolat ani podat rozklad.

l)

vypo ádání p ipomínek

V rámci ve ejného vystavení a ve ejného projednání ÚP bylo podány celkem 4 p ipomínky, z nichž všechny byly bez
dalších p ipomínek a obsahovaly souhlas s vydání ÚP, a to od uvedených organizací, 1 postoupení pro nep íslušnost a 1
metodickou pomoc.
1. Magistrát m sta eské Bud jovice, odb.ochrany ŽP – doru eno 15.3.2010
Magistrát m sta eské Bud jovice, odb.ochrany ŽP jako orgán státní správy podle ust.§61 zák. .128/2000 Sb., o obcích
v pl.zn ní a v souladu s ust.§ 12 zák. .500/2004Sb., správní ád v pl.zn ní (dále jen správní ád) „námitku proti návrhu
územního plánu v lokalit Homole – jižní svah“ doru enou dne 8.3.2010 zdejšímu OOŽP
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Usnesením postupuje v souladu s ust. § 12 správního ádu (POSTOUPENÍ PRO NEP ÍSLUŠNOST) z d vodu místní i
cné p íslušnosti správnímu ú adu dle usn.§§ 10 a 11 zák. .500/2004 Sb., správní ád v pl.zn ní.
Od vodn ní :
K projednávání této záležitosti (námitky proti návrhu územního plánu) není zdejší odbor ochrany životního prost edí v cn
ani funk
p íslušným správním orgánem. Z tohoto d vodu Vám v c postupuji.
Pou ení o odvolání:
Proti tomuto usnesení se podle ustanovení § 76 odst.5 správního ádu nelze odvolat.
2. Magistrát m sta eské Bud jovice, odb. památkové pé e – ze dne 1.3.2010
Bez p ipomínek
3. Obvodní bá ský ú ad v P íbrami, ze dne 2.3.2010
Bez p ipomínek
4. ad pro civilní letectví, ze dne 25.2.2010
Bez p ipomínek
5. Obec Homole – ze dne 8.4. 2010 Stanovisko – ÚP Homole – lokalita B-3
K navrhované lokalit B-3 Jižní svah Homole nemáme p ipomínek. Souhlasíme s jeho ponecháním v p edloženém návrhu.
Souhlasíme s ešením místní komunikace, která bude tvo it p ístup k zahradám majitel rodinných dom v Jižní ulici.
6. KÚ J K OREG, ÚP, ze dne 7.4.2010
Vyjád ení podle § 67 zákona o krajích v rámci metodické pomoci KÚ obcím.

n) údaje o po tu list od vodn ní ÚP a po tu výkres grafické ásti
od vodn ní…
A. Dokumentace od vodn ní ÚP obsahuje v originálním vyhotovení 21 list A4 textové ásti (strany 39 až 60 tohoto
opat ení obecné povahy).
B. Grafická ást od vodn ní, která je nedílnou sou ástí od vodn ní tohoto opat ení obecné povahy skládající se z níže
uvedených výkres (p íloha . 2):
1. Koordina ní výkres v m . 1: 5 000
2. Výkres širších vztah v m 1: 50 000
3. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu 1: 5 000
ílohy:
1. grafická ást územního plánu
2. grafická ást od vodn ní
Pou ení :
Proti územnímu plánu Homole vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný prost edek (§ 173 odst. (2)
zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní).

Ing. Pavel Schwarz
místostarosta

Marie Št pánková
starostka obce
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