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  ÚZEMNÍ PLÁN B⇥ÍSTVÍ - TEXTOVÁ �ÁST

a) Vymezení zastav�ného území
 Na území obce B↵íství je k datu 2.3. 2013 vymezeno celkem sedm zastav n✏ch území. 
 Vymezení zastav ného území je znázorn no ve v✏kresové ⌥ásti územního plánu: v✏kres základního ⌥len ní 
území (1) a hlavní v✏kres (2).

b) Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

 b.1) Vymezení ⌦e↵eného území
 ⇤e�en✏m územím je správní území obce B↵íství (⌥íseln✏ kód: 537047), které tvo↵í katastrální území: B↵íství 
(⌥íseln✏ kód: 615056). ⇤e�ené území se nachází v okresu Nymburk, St↵edo⌥eském kraji.

 b.2) Koncepce rozvoje ⌦e↵eného území
 Územní plán B↵íství si klade za cíl vytvo↵it územní p↵edpoklady pro zachování specifické rázovitosti 
venkovského sídla, zachovat a návrhem podpo↵it p↵írodní hodnoty krajiny. Pro rozvoj podstatná je dobrá dopravní 
dostupnost v t�ích sídelních útvar�.  
 Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌥elné vyu⇣ívání zastav ného území a zajistit ochranu 
nezastav ného území a to zejména p↵írodních a kulturních hodnot v krajin . Územním plánem jsou vytvo↵eny 
podmínky zejména pro rozvoj venkovského bydlení v obci, rozvoj technické obsluhy, rozvoj ve↵ejné ob⌥anské 
vybavenosti a p↵írodn -rekrea⌥ního zázemí obce. Z hlediska nad↵azen✏ch zám r� jsou vytvo↵eny podmínky pro 
v✏hledov✏ rozvoj dopravní infrastruktury. Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní ochranu �ir�ího území 
p↵ed záplavami, podmínky pro zv✏�ení ekologické stability a retence vody v krajin  v⌥etn  protierozních opat↵ení. 

 b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

 Urbanistická v�chodiska, kulturn�-historické hodnoty
 ÚP B↵íství vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech kulturn -historick✏ch a urbanistick✏ch hodnot v⌘území, které 
v⌘zásad  respektuje a je s⌘nimi koordinován. 

 Návrhem ÚP je respektováno základní prostorové ⌥len ní zastav ného území:
 Vesnice B⇥íství p↵edstavuje koncentrovan✏ sídelní útvar st↵edního rozsahu (do 1000 m délky). Jedná se o 
homogenní urbanistick✏ soubor hospodá↵sk✏ch a obytn✏ch staveb v nivní poloze v pravob↵e⇣ní ⌥ásti Kounického 
potoka se zachovanou strukturou i siluetou p�vodní polabské vesnice. Základním urbanistick✏m schematem sídla je 
roz�í↵ená návesní ulicovka - stavby bohat�ích zem d lsk✏ch usedlostí se h↵bitovním kostelem Nalezení sv. K⇥í⌃e 
umíst ném v dominantní poloze poblí⇣ k↵i⇣ovatky cest, s navazující p�vodní domká↵skou - venkovskou zástavbou 
rozmíst nou podél hlavních komunika⌥ních tah�. V sídle se prakticky, a⇣ na v✏jimky n kolika novostaveb z poslední 
doby, nevyskytuje rozvoln ná zástavba domk� v hloubce zahrad (chybí m stsk✏ charakter zástavby).
 M ↵ítkov  odli�nou zástavbu p↵edstavuje a v krajin  se v✏razn  uplat⌦uje zem d lsk✏ areál na západním 
okraji obce, kter✏ v�ak katastráln  spadá do sousední obce Vyká⌦. Dálni⌥ní t leso severn  od obce spole⌥n  se 
silni⌥ním p↵ivad ⌥em ve v✏chodní - obchvatové poloze sídla limitují rozvoj obce a vytvá↵í (spole⌥n  s protihlukov✏mi 
opat↵eními) v✏raznou prostorovou bariéru. Do ↵e�eného území spadá zem�d�lsk⇧ areál ve Starém Vestci a samota 
Obora – soubor staveb u Oborského potoka v podhrází b✏valého rybníka Dr⇣kovec.

 V⌘↵e�eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
- roz�í↵ená návesní ulicovka - stavby bohat�ích zem d lsk✏ch usedlostí se h↵bitovním kostelem Nalezení sv.  
 K⇥í⌃e umíst ném v dominantní poloze poblí⇣ k↵i⇣ovatky cest, s navazující p�vodní domká↵skou - venkovskou  
 zástavbou rozmíst nou podél hlavních komunika⌥ních tah� a vytvá↵ející z hlediska prostorového utvá↵ení  
 v✏razné uli⌥ní fronty jednotného charakteru s p↵evá⇣n  ve↵ejn✏mi p↵edzahrádkami; na tento urbánní p↵ístup  
 je nutno logicky navázat p↵i prostorovém ↵e�ení navr⇣en✏ch lokalit skupinové zástavby. P↵i umis�ování staveb  
 do proluk je zárove⌦ nutno respektovat stávající uli⌥ní frontu.
- vymezené archeologické zóny I. stupn , 
- nemovitá kulturní památka - areál kostela Nalezení sv. K↵í⇣e,
- nemovitá kulturní památka - kaple Pov✏�ení sv. K↵í⇣e, z↵ícenina na B↵ístevské h�↵e,
- nemovitá kulturní památka - socha sv. Jana Nepomuckého na návsi,
- nemovité kulturní památky - brány zem d lsk✏ch usedlostí ⌥.p. 7 a ⌥.p. 26,
- areál pomníku padl✏m v centru obce,
- k↵í⇣ek se solitérní zelení na k↵i⇣ovatce p�vodních polních cest západn  od sídla.

 P⌦írodní hodnoty
 ÚP B↵íství vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech p↵írodních hodnot v⌘území, které v⌘zásad  respektuje a je 
s⌘nimi koordinován. V t�ina dochovan✏ch p↵írodních prvk� je územním plánem zapojena do systému ÚSES (biocentra, 
biokoridory, interak⌥ní prvky). 
 Území je charakterizováno jako krajinn✏ reliéf niv drobn✏ch vodních tok� a terasov✏ch plo�in. Krajina celého 
�ir�ího okolí je plochá a v✏razn  otev↵ená, vytvá↵í typick✏ obraz Polabské ní⇣iny s velk✏m m ↵ítkem intenzivn  
obhospoda↵ované zem d lské p�dy.  Obec le⇣í p↵i vodote⌥i Kounického potoka v nadmo↵ské v✏�ce 190 - 199 m.  
 P↵írodní dominanty rázu elevací jsou vzácné, v rovinatém terénu tvo↵í nápadné body. V ↵e�eném území je to 
B↵ístevská h�ra, 233 metr� vysok✏ sv deck✏ vrch. Tvo↵í trojvr�í s P↵erovskou a Semickou h�rou, spole⌥n  se naz✏vají 
Polabské h�ry. Ploch✏ krajinn✏ reliéf niv drobn✏ch vodote⌥í dále o⇣ivuje samota Obora a ozelen n✏ násep dálni⌥ního 
t lesa. Do ↵e�eného území okrajov  zasahuje úbo⌥í dal�í v✏znamné krajinné a p↵írodní dominanty Horky, která lemuje 
jihov✏chodní ⌥ást území.  
 Krajinn✏ ráz negativn  ovliv⌦uje nejen nadm rné zorn ní (96,6 %), ale i p↵ítomnost husté dopravní sít , ke 
které do budoucna p↵ibude vysokorychlostní tra�.

 Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⌥len ní ↵e�eného území:
- p↵írodn  hodnotné krajinné celky zahrnující vodote⌥e Kounického a Oborského potoka s b↵ehov✏mi a  
 doprovodn✏mi porosty; vodní toky jsou v celém rozsahu regulované, mají upravená koryta;
- p↵írodní i krajinná dominanta území - B⇥ístevská h⌅ra, 233 metr� vysok✏ sv deck✏ vrch. V✏znamná botanická  
 lokalita s v✏skytem teplomiln✏ch stepních rostlin. Na vrcholu B↵ístevské h�ry se nalézá z↵ícenina barokní kaple 
 Pov⇧⇤ení sv. K⇥í⌃e z roku 1714; 
- krajinn✏ prostor zahrnující otev↵enou krajinu s⌘p↵evahou agrocenóz, kostru krajinné zelen  tvo↵í ojedin lé  
 doprovodné a b↵ehové porosty vodote⌥í, doprovodné porosty komunikací a travinnok↵ovinaté porosty podél  
 polních cest a meliora⌥ních p↵íkop�;  
- kulturn  historick✏ potenciál krajiny:  
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 B⇥íství historické jádro st↵edov ké vsi s p�vodní zástavbou; základem je roz�í↵ená návesní ulicovka – stavby  
 bohat�ích zem d lsk✏ch usedlostí se h↵bitovním kostelem Nalezení sv. K↵í⇣e v dominantní poloze a ulicová  
 zástavba men�ích zem d lsk✏ch usedlostí podél komunikací. 
 Samota Obora – soubor staveb u Oborského potoka v podhrází b✏valého rybníka Dr⇣kovec; sou⌥ástí nevelk✏  
 oplocen✏ lu⇣ní porost.

 V⌘↵e�eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty:
- Evropsky v✏znamná lokalita  CZ0210713 - Polabské h�ry; v ↵e�eném území B↵ístevská h�ra (Vr�ek u Vestce) –  
 sou⌥ást t↵í v✏razn✏ch sv deck✏ch vrch� (P↵erovská h�ra, Semická h�ra a Vr�ek u Vestce) vystupujících z  
 polabské roviny mezi obcemi P↵erov nad Labem, Semice a B↵íství. ⌘
 P↵edm tem ochrany jsou stanovi�t  / naturové biotopy: 
 - polop↵irozené suché trávníky a facie k↵ovin na vápnit✏ch podlo⇣ích (Festuco-Brometalia);
 - extenzivní se⌥ené louky ní⇣in a⇣ podh�↵í (Arrhenatherion,⌥Brachypodio-Centaureion nemoralis);
  dubohab↵iny asociace⌘Galio-Carpinetum
 Navr⇣eno vyhlá�ení zvlá�t  chrán ného území v kategorii p↵írodní památka. Název p↵írodní památky⌘-  
 Polabské h⌅ry. P↵írodní památka a Evropsky v✏znamná lokalita má mít rozlohu necel✏ch 25 hektar�, z toho  
 B↵ístevská h�ra  cca 3 ha.
- v✏znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona  - lesy, vodní toky a údolní nivy. 
 V obci, v niv  Kounického potoka navr⇣eny dv  relaxa⌥ní plochy /zóny se smí�enou vodohospodá↵skou,  
 p↵írodní a rekrea⌥ní funkcí. 
- p↵írodní biotopy, které se vyskytují ve fragmentech – degradované údolní jasanovo-ol�ové luhy (biotop  
 L2.2B)  podél Oborského potoka a v zamok↵ené plo�e v podhrází b✏valého rybníka Dr⇣kovec; m kké luhy  
 ní⇣inn✏ch ↵ek (biotop L2.4) podél Oborského potoka a podél Kounického potoka mimo zastav né území  
 obce; mozaika biotop� T3.4D (�irokolisté suché trávníky bez v✏zna⌥ného v✏skytu vstava⌥ovit✏ch) a K3 (vysoké 
 mezofilní a xerofilní k↵oviny) na B↵ístevské h�rce; mozaika biotop� T1.1 (mezofilní ovsíkové louky) a K3  
 (vysoké mezofilní a xerofilní k↵oviny) p↵i úpatí Horky.  
- liniové prvky doprovodné zelen  katastráln  evidované ⌥i prvky zelen  na orné p�d .

c) Urbanistická koncepce
 Rychlá dopravní dostupnost center v t�ích ekonomick✏ch aktivit a pracovních p↵íle⇣itostí (napojení na dálnici) 
a �ir�í p↵írodn -rekrea⌥ní zázemí sídla (Kersko, Polabí) má v✏znamn✏ vliv na rozvojové tendence sídla zejména v oblasti 
bydlení. Dal�ím pozitivním rozvojov✏m faktorem je zám r postupného zdokonalování technické obsluhy sídelního 
útvaru a rozvoj jeho bezprost↵edního rekrea⌥ního zázemí navazující na poto⌥ní koridor. Zastav né území plní 
p↵edev�ím obytnou funkci (v⌥etn  drobného podnikání a hospoda↵ení), men�í v✏znam má rovn ⇣ v✏roba a ob⌥anská 
vybavenost. Z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití p↵eva⇣uje a nadále bude p↵eva⇣ovat vyu⇣ití smí�ené obytné s p↵eva⇣ujícím 
venkovsk✏m charakterem zástavby v p�vodním jádru sídla a navazující plochy bydlení v rodinn✏ch domech 
venkovského typu. 
 Celkov  se dá konstatovat, ⇣e v obci je zachována struktura i silueta p�vodní polabské vesnice. Územní rozvoj 
je p↵ipraven tak, aby se zachovaly stávající urbanistické hodnoty sídla v⌥etn  ochrany siluety s kulturní dominantou 
(h↵bitovní kostel Nalezení sv. K⇥í⌃e umíst n✏ v dominantní poloze poblí⇣ k↵i⇣ovatky cest), poz�statk� zem d lsk✏ch 
usedlostí a p�vodní domká↵ské - venkovské zástavby rozmíst né podél hlavních komunika⌥ních tah�.
 Plo�n✏ rozvoj pro v✏stavbu mimo zastav né území je navr⇣en do okrajové v✏chodní polohy, je limitn  
omezen✏ t lesem silnice II. t↵ídy. Cílem rozvoje bude maximáln  navázat na stávající funk⌥ní a prostorové uspo↵ádání 
sídla. V obrazu sídla bude v✏razn  uplat⌦ovat struktura zástavby v⌥etn  její “st↵e�ní” krajiny. Je nezbytné v 
“prom nn✏ch” lokalitách navr⇣en✏ch k zástavb  respektovat a rozvíjet stávající hodnoty z hlediska prostorového 
uspo↵ádání tzn. respektovat a nov  vytvá↵et v✏razné uli⌥ní fronty s jednotnou v✏�kovou hladinou respektující 
dominantní postavení kostela. Pro zachování charakteru sídla je nutné i nadále volit urbánní charakter zástavby na 
stavebních pozemcích. Podrobn j�í charakteristika koncepce prostorového utvá↵ení uli⌥ních ve↵ejn✏ch prostranství je 
obsa⇣eno v textové ⌥ásti od�vodn ní.
 V✏razn✏ urbánní po⌥in bude sou⌥ásti návrhu územních studií, jejich⇣ koncep⌥ní zpracování je územním 
plánem u lokalit s potenciální plo�nou zástavbou podmín no - jedná se o navr⇣ené zastavitelné plochy Z2a a Z2b. 
 Pro rozvojové plochy v okrajové - západní poloze sídelního útvaru (sm rem do volné krajiny) jsou dány 
omezující podmínky pro nadzemní v✏stavbu. 
 Stávající území samot nebude dále územn  rozvíjeno. 

 c.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v jejich vyu✏ití
 Cílem koncepce uspo↵ádání sídla je koordinace zájm� a vztah� v zastav ném území z hlediska rozdíln✏ch 
mo⇣ností jeho vyu⇣ití, zájm� ochrany urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot v sídle. Za tímto ú⌥elem územní plán 
stanovuje plochy s rozdíln✏m vyu⇣itím v zastav ném (resp. zastavitelném) území a liniové stavby v krajin .
 Plochy jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a prostorového obrazu sídla na: 
-  Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV) 
 Plochy ur⌥ené pro smí�ené vyu⇣ití vesnického charakteru, pro bydlení s vy��ím podílem hospodá↵ské slo⇣ky  
 (zem d lská a ↵emeslná v✏roba). Funkce bydlení je obvykle smí�ena s jin✏mi funkcemi.
- Plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
 Plochy bydlení, ve kter✏ch p↵eva⇣ují rodinné domy s chovatelsk✏m a p stitelsk✏m zázemím pro samozásobení 
 s p↵ím sí neru�ících obslu⇣n✏ch funkcí místního v✏znamu. 
- Plochy rekreace (RI)
 Plochy bydlení ve kter✏ch p↵eva⇣ují bytové domy.
-  Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
 Plochy ur⌥ené pro ob⌥anskou vybavenost, která je nezbytná pro zaji�t ní a ochranu základního standardu a  
 kvality ⇣ivota obyvatel a její⇣ existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy.
- Plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS)
 Plochy zahrnují pozemky pro  aktivní nebo pasivní sportovní ⌥innosti a regeneraci organismu a pozemky  
 související dopravní a technické infrastruktury a ve↵ejn✏ch prostranství.
- Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy (OH)
 Plochy h↵bitov� v⌥etn  technického zázemí a církevních staveb, pozemky související dopravní a technické  
 infrastruktury, ve↵ejn✏ch prostranství a zelen .
-  Plochy v✏roby a skladování - lehk✏ pr�mysl (VL)
 Plochy v✏robních areál� lehkého pr�myslu, negativní vliv nad p↵ípustnou mez nesmí p↵esáhnout hranice  
 areálu.
- Plochy v✏roby a skladování - zem d lská a lesnická v✏roba (VZ)
 Plochy ur⌥ené pro zem d lskou ⇣ivo⌥i�nou a rostlinnou v✏robu, pro malohospoda↵ení, zem d lské slu⇣by,  
 p↵idru⇣enou nezem d lskou v✏robu, zahradnictví, lesní hospodá↵ství a zpracování d↵evní hmoty v⌥etn   
 komer⌥ní vybavenosti související s funk⌥ním vyu⇣itím plochy.
- Plochy zelen  - zele⌦ nezastaviteln✏ch soukrom✏ch zahrad (ZN) zahrnují plochy vyhrazené zelen  - soukromé 
 zahrady - s od�vodn n✏m omezením zastavitelnosti;
- Plochy zelen  - zele⌦ p↵írodního charakteru (ZP) zahrnují pozemky zelen  v sídle udr⇣ované v p↵írod  blízkém 
 stav , pozemky ostatní zelen  v sídle mající nap↵. ochrann✏ a izola⌥ní charakter apod.
- Plochy technické infrastruktury - in⇣en✏rské sít  - vodní hospodá↵ství (TI.1)
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 Zahrnují zejména pozemky vedení pro vodní hospodá↵ství (vodovody, kanalizace) a staveb  za↵ízení  s nimi  
 provozn  souvisejících. Sou⌥ástí t chto ploch mohou b✏t i pozemky související dopravní infrastruktury.
- Plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a za↵ízení pro nakládání s odpady (TO) vznikající na území  
 obce
-  Plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
 zahrnují pozemky jednotliv✏ch druh� ve↵ejného prostranství
-  Plochy dopravní infrastruktury - silni⌥ní doprava (DS)
 zahrnují zejména pozemky silnic a vybran✏ch místních komunikací.
- Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌥elové komunikace (DS.1)
 zahrnují zejména pozemky místních komunikací a ú⌥elov✏ch komunikací v krajin .
 Pro vymezené plochy jsou stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití (podmínky 
plo�ného a prostorového uspo↵ádání - viz. kap. f). 

 c.2) Vymezení zastaviteln�ch ploch
 Návrhem ÚP B↵íství jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy ur⌥ené k zastav ní):

 Ozna⌥ení plochy: Z 1
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plocha ve↵ejného prostranství (PV)
 Hlavní vyu⇣ití: V rámci plochy bude ↵e�eno dopravní propojení (místní  
  komunikace nebo ú⌥elová komunikace) k zástavb  stávající i  
  nov  navrhované a zele⌦.

 Ozna⌥ení plochy: Z 2a
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
 Hlavní vyu⇣ití: plocha v jihov✏chodní ⌥ásti B↵íství (na záhumenních pozemcích)  
  ur⌥ená p↵evá⇣n  pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními  
  zahradami
 Specifické podmínky: Plochu prov ↵it územní studií (sou⌥ástí bude zastavovací plán  
  v⌥etn  podrobného návrhu dopravní a technické obslu⇣nosti) - 
  v rámci ÚS navrhnout etapizaci v✏stavby tak, aby rozvoj smyslupln   
  navazoval na stávající zástavbu (je nap↵. ne⇣ádoucí prioritn   
  zastavovat pozemky podél koridoru silnice II. t↵ídy).
  Dopravní obslu⇣nost ↵e�it prioritn  ze sít  stávajících místních 
  komunikací i z komunikace navr⇣ené (na plo�e Z1).
  Vyu⇣ití plochy je podmíne⌥n  p↵ípustné za p↵edpokladu zpracování  
  konkrétního akustického posouzení v rámci územní studie 
  se zaji�t ním podlimitních hodnot hluku v�⌥i navrhované  
  obytné zástavb  (návrh konkrétních protihlukov✏ch opat↵ení).
        Respektovat ochranné pásmo silnice II. t↵ídy.
  Respektovat nadzemní vedení VN 22 kV a trafostanice.
  Rozhodování o zm nách v území je podmín no dohodou o  
  parcelaci.   

 Ozna⌥ení plochy: Z 2b
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
 Hlavní vyu⇣ití: plocha ve v✏chodní ⌥ásti B↵íství (na záhumenních pozemcích)  
  ur⌥ená p↵evá⇣n  pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními  
  zahradami
 Specifické podmínky: Plochu prov ↵it územní studií (sou⌥ástí bude zastavovací plán  
  v⌥etn  podrobného návrhu dopravní a technické obslu⇣nosti) - 
  v rámci ÚS navrhnout etapizaci v✏stavby, na poz. parcele 113/47  
  prov ↵it mo⇣nost rozvoje ve↵ejného prostranství - ve↵ejné zelen .
  Vyu⇣ití plochy je podmíne⌥n  p↵ípustné za p↵edpokladu zpracování  
  konkrétního akustického posouzení v rámci územní studie 
  se zaji�t ním podlimitních hodnot hluku v�⌥i navrhované  
  obytné zástavb  (návrh konkrétních protihlukov✏ch opat↵ení).
        Respektovat ochranné pásmo silnice II. t↵ídy.
  Respektovat nadzemní vedení VN 22 kV a trafostanice.
  Rozhodování o zm nách v území je podmín no dohodou o  
  parcelaci.
  
 Ozna⌥ení plochy: Z 3
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌥elové komunikace (DS.1)
 Hlavní vyu⇣ití: V rámci plochy bude ↵e�eno p �í propojení k relaxa⌥ní zón  N1.

 Ozna⌥ení plochy: Z 4
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS)
 Hlavní vyu⇣ití: plocha pro sportovi�t  (mí⌥ové hry) navazující na stávající sportovní 
  areál B↵íství
 Specifické podmínky: Koordinovat se zám rem nestavební povahy N1.

 Ozna⌥ení plochy: Z 5
 Funk⌥ní vyu⇣ití: Plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a za↵ízení pro  
  nakládání s odpady (TO)
 Hlavní vyu⇣ití: plocha pro nakládání s odpadem vznikajícím na území obce
  (sb rové místo, obecní kompostárna).

 Zastavitelné plochy a jejich dal�í ⌥len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP B↵íství 
(V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⇣ití plochy, dal�í 
p↵ípustné, podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f.1) Plochy s 
rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

 c.3) Vymezení systému sídelní zelen�
- V sídle je nutno chránit zele⌦ na vymezen✏ch plochách ve↵ejn✏ch prostranstvích (zejména dominantní zele⌦ u 
 kostela a p↵ed obecním ú↵adem na návsi).
 P↵i obnov  a nové v✏sadb  na plochách ve↵ejného prostranství nutno volit zele⌦ odpovídající p↵irozenému  
 charakteru vegetace v daném území.  
- Územní plán vymezuje plochy zelen  - zele⌦ nezastaviteln✏ch soukrom✏ch zahrad (ZN) zahrnujíci plochy  
 vyhrazené zelen  - soukromé zahrady - s od�vodn n✏m omezením zastavitelnosti. Do systému sídelní zelen   
 jsou zahrnuty zejména pozemky zahrad a dal�í p�dy související zejména s obytn✏m územím samot, kde  
 se jedná o ochranu charakteru p↵írodního prost↵edí nap↵. údolní nivy apod. Mimo sídlo jsou v krajin   
 oplocené sady ⌥i zahrady ⌥áste⌥n  sou⌥ástí vymezeného ÚSES.    
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- Územním plánem jsou v sídle vymezeny plochy sídelní zelen  - zele⌦ p↵írodního charakteru (ZP). Do t chto  
 ploch jsou mj. zahrnuty pozemky údolní nivy Kounického potoka v sídle a pozemky navazujících ostatních  
 ploch s dominancí p↵írodní funkce.
- Dal�í plochy zelen  s ochranou funkcí budou vymezovány v rámci územních studií pro lokality Z2a, Z2b.
 U lokality Z2b je dán po⇣adavek na poz. parcele 113/47 prov ↵it mo⇣nost rozvoje ve↵ejného prostranství -  
 ve↵ejné zelen .

d) Koncepce ve⌦ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura

 Dálnice D11
- Územní plán pln  respektuje sou⌥asnou trasu dálnice D11 a pova⇣uje ji územn  za dlouhodob   
 stabilizovanou, trasa je sou⌥ástí hlavního mezinárodního silni⌥ního koridoru E67. 

 Silni⌥ní doprava
- Územní plán vymezuje základní páte↵ní komunika⌥ní systém správního území obce, kter✏ tvo↵í trasy  
 pr�jezdních úsek� silnice II/272 a II/611 a silnic III. t↵ídy - III/27224 a III/24510.
- Územní plán respektuje sou⌥asnou trasu silnice II/272 a navazující silnice III/27224 a pova⇣uje je územn  za  
 dlouhodob  stabilizované. P↵ípadné jejich úpravy je mo⇣né o⌥ekávat pouze v⌘návaznosti na p↵ípadné  
 v✏znamn j�í stavební po⌥iny v⌘území související s⌘realizací nov✏ch rozvojov✏ch lokalit. 
- Ve správním území obce je t↵eba v⌘dlouhodobém horizontu po⌥ítat na trase silnice II/611 s její⌘postupnou  
 úpravou pro vedení návrhové kategorie S 9,5/80, na trase silnice II/272 s její⌘postupnou úpravou pro vedení  
 návrhové kategorie S 9,5/70. Na obou trasách silnic III. t↵ídy pak s jejich⌘postupnou úpravou pro vedení  
 návrhové kategorie S 7,5/60.

 Navazující sí� místních a ú⌥elov�ch komunikací
- Na páte↵ní skelet pr�jezdních úsek� silni⌥ních tras je p↵ipojena soustava místních a ú⌥elov✏ch komunikací,  
 které zaji��ují propojení jednotliv✏ch místních ⌥ástí a sektor�, dále dopravní obsluhu jednotliv✏ch objekt� a  
 pozemk�. Územní plán pova⇣uje stávající systém místních a ú⌥elov✏ch komunikací, které zaji��ují  
 komunika⌥ní dostupnost a obsluhu stávající zástavby správního území obce, za stabilizovan✏.
- Návrh územního plánu v⌘souladu se zadáním zakládá ve správním území nové rozvojové po⌥iny. Komunika⌥ní 
 dostupnost t chto rozvojov✏ch lokalit je zaji�t na bu� prost↵ednictvím vazeb na stávající komunika⌥ní sí�  
 anebo návrhem nov✏ch místních komunikací - v rámci navr⇣ené plochy ve↵ejného prostranství Z1.
- U rozsáhlej�ích rozvojov✏ch lokalit se p↵edpokládá vypracování územní studie, která v⌘rámci �ir�ích  
 urbanistick✏ch a komunika⌥ních souvislostí navrhne rovn ⇣ nové komunika⌥ní uspo↵ádání p↵íslu�né rozvojové 
 lokality. Jedná se o rozvojové lokality: Z2a a Z2b. 
- U vymezovan✏ch rozvojov✏ch ploch, ve kter✏ch je prov ↵ení zm n jejich vyu⇣ití územní studií podmínkou pro  
 rozhodování, bude ↵e�ení navrhované komunika⌥ní struktury t chto ploch sou⌥ástí p↵íslu�n✏ch územních  
 studií.
- Rozvojové lokality správního území budou na stávající komunikace p↵ipojeny samostatn✏mi sjezdy ve smyslu  
 p↵íslu�n✏ch ustanovení �SN 73 6110 Projektování místních komunikací, kap. 12 K↵i⇣ovatky, k↵í⇣ení a sjezdy.  
 Komunika⌥ní struktura zastaviteln✏ch ploch a ploch p↵estavby se územním plánem nevymezuje a bude  
 ↵e�ena v⌘rámci p↵ípravné dokumentace. 
 - Nov  navrhované pozemky ve↵ejn✏ch prostranství budou respektovat p↵íslu�ná ustanovení §22 vyhlá�ky MMR 
 �R ⌥. 501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území. Navrhované místní komunikace zaji��ující  
 komunika⌥ní dostupnost a obsluhu nov✏ch rozvojov✏ch lokalit zástavby obce budou navr⇣eny bu� jako místní 
 obslu⇣né komunikace funk⌥ní skupiny C, typu MO2 10/7/30 s⌘oboustrann✏mi chodníky �í↵ky nejmén   
 2x2,0m, p↵ípadn  jako komunikace pro smí�en✏ provoz funk⌥ní skupiny D1 - obytné ulice – navrhované  
 v⌘souladu s⌘technick✏mi podmínkami⌘TP103 pro jejich navrhování v⌘�í↵ce uli⌥ního prostoru nejmén  8,0  
 metr� mezi hranicemi protilehl✏ch pozemk�.
- V rámci relaxa⌥ních zón je mo⇣no realizovat vycházkové cesty v levob↵e⇣ní ⌥ásti podél Kounického potoka. 
 V navr⇣ené relaxa⌥ní zón  N1 bude vycházková cesta podél Kounického potoka navazovat na p↵echod p↵es  
 vodote⌥ a dále p↵es obecní pozemek 64/1 sm rem do obce (lokalita Z3).

 ⌃elezni⌥ní doprava
- Územní plán nevymezuje ⇣ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu ⇣elezni⌥ní, pro umíst ní staveb nebo  
 za↵ízení ⇣elezni⌥ní dopravy.
- Územní plán respektuje v✏hledov✏ zám r vedení trasy vysokorychlostní ⇣elezni⌥ní trat , která zajistí  
 kvalitativn  nové propojení ve sm ru na v✏chod republiky ve stop  zakotvené v⌘ZÚR St↵edo⌥eského kraje. Pro  
 stabilizaci trasy vysokorychlostní trat  územní plán vymezuje ochrann✏ koridor v⌘�í↵ce 300 metr� na ob   
 strany od osy navrhované trasy.

 Letecká doprava
- Územní plán nevymezuje ⇣ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou, pro umíst ní staveb nebo  
 za↵ízení letecké dopravy.

 Vodní doprava 
- Územní plán nevymezuje ⇣ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro umíst ní staveb  
 nebo za↵ízení vodní dopravy. 

 Doprava v klidu
- Územní plán pln  respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro gará⇣ování, odstavování a parkování vozidel  
 obyvatel a náv�t vník� obce.
- Pro pokrytí pot↵eb dopravy v klidu u nov  navrhovan✏ch objekt� pro bydlení, vybavenosti ⌥i jin✏ch objekt� se  
 bude postupovat ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení vyhlá�ky MMR �R ⌥. 268/09 Sb., o technick✏ch  
 po⇣adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ⇣e odstavná a parkovací stání se ↵e�í jako sou⌥ást  
 stavby, nebo jako provozn  neodd litelná ⌥ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání  
 omezení vypl✏vající ze stanoven✏ch ochrann✏ch opat↵ení, a to v⌘souladu s⌘normov✏mi hodnotami  
 stanoven✏mi ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení kap. 14.1 �SN 73 6110 Projektování místních komunikací. 
- Ka⇣dou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení vyhlá�ky MMR �R ⌥. 398/09 Sb., o  
 obecn✏ch technick✏ch po⇣adavcích zabezpe⌥ujících bezbariérové u⇣ívání staveb, odpovídajícím po⌥tem stání  
 pro vozidla zdravotn  posti⇣en✏ch osob, které budou ↵e�eny jako sou⌥ást stavby.

 Dopravní vybavenost
- Územní plán vytvá↵í podmínky pro zaji�t ní funk⌥nosti systému zaji��ujícího dostupnost a obsluhu správního  
 území prost↵edky pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy 
- Územní plán respektuje sou⌥asné umíst ní zastávky pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy.
 

 ÚZEMNÍ PLÁN B⇤ÍSTVÍ (ÚNOR 2014)

4



 Ochranná pásma dopravní infrastruktury
- Územní plán p↵ebírá a respektuje mimo souvisle zastav né území ochranná pásma pozemních komunikací  
 vedená po obou stranách komunikace, stanovená zákonem ⌥. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích:
 ochranné pásmo dálnice D11:    100 m;
 ochranné pásmo silnice II. a III. t↵ídy:    15 m;
- Územní plán vymezuje a respektuje ochrann✏ koridor trasy v⌘�í↵ce 300 metr� na ob  strany od navrhované  
 osy v✏hledové trasy vysokorychlostní trat  dle zám ru ZÚR St↵edo⌥eského kraje (⌥áste⌥n  zasahuje ji⇣ní okraj  
 zájmového území).

pozn.: Cestní sí�, cyklostezky, cyklotrasy a p �í trasy - viz. kapitola e.3).
 

 d.2) Technická infrastruktura
 Jsou p↵ípustná tato nová za↵ízení sítí technické infrastruktury v území:
- ↵ady ve↵ejného vodovodu,
- stoky spla�kové oddílné kanalizace zaúst né do ⌥istírny odpadních vod,
- stoky oddílné de��ové kanalizace a dal�í za↵ízení slou⇣ící k odvád ní srá⇣kov✏ch vod,
- plynovodní ↵ady,
- trafostanice, v⌥etn  p↵ipojovacího vedení VN 22 kV,
- podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzdu�ná vedení,
- kabelové trasy NN,
- kabelové trasy telekomunika⌥ní sít  a dal�í telekomunika⌥ní za↵ízení,
- kabelové trasy NN slou⇣ící pro VO, svítidla VO,
- kabelové trasy vedení místního rozhlasu, reproduktory místního rozhlasu.

 Odvodn�ní území, srá✏kové odpadní vody
 Srá⇣kové odpadní vody budou v zastav n✏ch územích zvládány následovn : u jednotliv✏ch nemovitostí (u  
nov✏ch bezprost↵edn , u star✏ch postupn ) s pou⇣itím vsaku nebo akumula⌥ních prvk� (s následn✏m vyu⇣íváním nap↵. 
pro zavla⇣ování zelen ).
 Nevsáknuté srá⇣kové vody, zejména z komunikací, jsou a budou do nejbli⇣�ího recipientu ⌥áste⌥n  odvád ny 
oddílnou de��ovou kanalizací z cementov✏ trub a ⌥áste⌥n  systémem rigol�, struh a propustk�. 
 Stav likvidace de��ov✏ch vod se nebude zásadn  m nit.
 Protierozní a protipovod⌦ová opat↵ení jsou uvedena v kapitole e.4) a e.5).

 Spla↵kové odpadní vody
 V obci B↵íství je nov  vybudovaná oddílná kanaliza⌥ní sí� s ⌥istírnou odpadních vod. Systém likvidace 
spla�kov✏ch odpadních vod v obci na vlastní �OV B↵íství je vyhovující a z�stane zachován. Dále lze konstatovat, ⇣e je 
zde technicky mo⇣né p↵ipojení uva⇣ovan✏ch rozvojov✏ch lokalit na stávající ⌥ást ve↵ejné kanaliza⌥ní sít . 
 Na samotách bude i nadále zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, budou tyto zrekonstruovány na 
bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov✏mi bezodtokov✏mi jímkami).

 Zdroje vody, zásobování vodou
 Do územního plánu je p↵ezato navr⇣ené ↵e�ení z dokumentace pro stavební povolení na stavbu ve↵ejné 
vodovodní sít  - skupinov✏ vodovod P↵erov n/L, Semice, Star✏ Vestec a B↵íství. Trasa vodovodního zásobního ↵adu je 
ve↵ejn  prosp �nou stavbou VT1.
 Dále lze konstatovat, ⇣e je zde technicky mo⇣né p↵ipojení uva⇣ovan✏ch rozvojov✏ch lokalit na stávající ⌥ást 
rozvodné vodovodní sít .  
 Pot↵eba po⇣ární vody bude zaji�t na kombinovan  z obecní po⇣ární nádr⇣e a nov  prost↵ednictvím ve↵ejného 
vodovodu (po⇣ární hydranty).
 Na samotách bude i nadále zachován stávající systém - studny na vlastních pozemcích.

 Elektrifikace
 Po⇣adavky na zv✏�ení el. p↵íkon�, pop↵. nové el. odb ry budou ↵e�eny postupn  podle vznikajícího po⇣adavku 
a finan⌥ních mo⇣ností úpravou stávajících distribu⌥ních sítí (posílením stávajících trafostanic). 
 U lokalit ur⌥en✏ch k plo�né v✏stavb  je dána podmínka pro respektování nadzemního vedení VN 22 kV a 
trafostanic, p↵ípadné p↵elo⇣ky s ohledem na nové stavební po⌥iny v sídle jsou mo⇣né.
 Z↵izování dal�ích trafostanic dle skute⌥n✏ch pot↵eb zásobování elektrickou energií je p↵ípustné. Nové 
trafostanice budou p↵ipojeny z páte↵ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v ⌥ástech procházejících sídlem v 
podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastaviteln✏ch plochách budou p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou trasou 
NN.  

 Zásobování zemním plynem
 Územním plánem je respektována trasa VTL plynovodu DN 300 ⌅tolmí↵ - Ji↵ice procházející p↵es ↵e�ené území 
(záp. okraj) v⌥etn  bezpe⌥nostního pásma. 
 Územním plánem je navrhována plo�ná plynofikace B↵íství a to prost↵ednictvím regula⌥ní stanice Vyká⌦ 
napojením na trasu vtl plynovodu DN 500 ⌥.4 St↵edo⌥eská magistrála (Mochov - Sulovice). Tato koncepce gazifikace 
bude ↵e�ena spole⌥n  se sousední obcí Vyká⌦ (zmi⌦ovan✏ vtl plynovod s regula⌥ní stanicí se nachází v sousedním k.ú. 
Vyká⌦). Trasa stl p↵ívodního ↵adu do území obce je ve↵ejn  prosp �nou stavbou VT2.

 Telekomunikace
 Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌥ní vedení místní telekomunika⌥ní i dálkové 
sít . V�echna stávající nadzemní telekomunika⌥ní vedení budou postupn  nahrazena podzemní kabelovou trasou. 
Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p↵ipojeny v⇣dy.

 Ve⌦ejné osv�tlení 
 Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln✏m plochám. Nové vedení bude realizováno soub ⇣n  s rozvody 
NN jako kabelové v podzemní trase.

 d.3) Ob⌥anské vybavení
 Ob⌥anské vybavení tvo↵í stavby, za↵ízení a pozemky slou⇣ící pro vzd lávání a v✏chovu, sociální slu⇣by a pé⌥i o 
rodinu, zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu a ochranu obyvatelstva.
 Územním plánem je navr⇣ena plocha ob⌥anského vybavení - sport (OS) navazující na stávající sportovní areál 
B↵íství. Plocha má ⌥íselné ozna⌥ení Z4. Sportovi�t  je ve↵ejn  prop �nou stavbou ob⌥anského vybavení s p↵edkupním 
právem.
 Stávající funk⌥ní za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejné vybavenosti (Obecní ú↵ad s knihovnou, hasi⌥ská 
zbrojnice, h↵bitovní kostel Nalezení sv. K↵í⇣e s ve↵ejn✏m poh↵ebi�t m, sportovní areál na mí⌥ové hry) budou zachována 
(podrobn✏ popis v ⌥ásti od�vodn ní).  Vzhledem k d�le⇣itosti za↵ízení ob⌥anského vybavení pro rozvoj ↵e�eného území 
mohou b✏t vybraná za↵ízení umís�ována dle podmínek funk⌥ního ⌥len ní území v zastav ném území a v zastaviteln✏ch 
plochách. 
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 d.4) Ve⌦ejná prostranství

- Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) zahrnující p↵evá⇣n   
 komunika⌥ní systém v obci s návsí. 
- Územním plánem je navr⇣ena plocha ve↵ejného prostranství v rámci lokality Z1. V rámci plochy bude ↵e�eno  
 dopravní propojení k zástavb  stávající i nov  navrhované a zele⌦.
- Dal�í ve↵ejn  p↵ístupné pozemky budou navrhovány podrobn j�ími územními studiemi podmín n✏mi  
 územním plánem pro rozvoj v zastaviteln✏ch plochách Z2a, Z2b. U lokality Z2b je dán po⇣adavek na poz.  
 parcele 113/47 prov ↵it mo⇣nost rozvoje ve↵ejného prostranství - ve↵ejné zelen .

 d.5) Nakládání s odpady
 Obecn  závazná vyhlá�ka Obce B↵íství o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ⌥. 1/2001 
upravuje systém sb ru, t↵íd ní a svozu komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem.
 P↵echodn  se v sou⌥asnosti vyu⇣ívá mo⇣nost vyu⇣ití plochy slou⇣ící ke shroma⇣�ování a do⌥asnému ukládání 
objemného a vyt↵íd ného odpadu v prostorách za Obecním ú↵adem. Tento stav v�ak není trvale udr⇣iteln✏.
 Územním plánem je navr⇣ena plocha s ozna⌥ením Z5 funk⌥n  za↵azená jako Plochy technické infrastruktury - 
plochy pro stavby a za↵ízení pro nakládání s odpady (TO) pro nakládání s odpadem vznikajícím na území obce. Bude se 
jednat o sb rové místo (kontejnery) pro vyt↵íd né slo⇣ky odpadu dále ↵e�ené svozem na ↵ízenou skládku, biologicky 
rozlo⇣iteln✏ odpad (obecní kompostárna) apod. Plocha je navr⇣ena mimo obytné území na obecním pozemku v 
návaznosti na obecní �OV.

e) Koncepce uspo⌦ádání krajiny

 e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v jejich vyu✏ití
 Cílem koncepce uspo↵ádání krajiny je koordinace zájm� a vztah� v⌘nezastav ném území z⌘hlediska rozdíln✏ch 
mo⇣ností jeho vyu⇣ití, zájm� ochrany p↵írody a ochrany priorit a potenciál� vyu⇣ití územních oblastí. Za tímto ú⌥elem 
územní plán stanovuje plochy s⌘rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití i v⌘nezastav ném území. 
 Plochy nezastav ného území jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a utvá↵ení krajiny na:
- (NZ.1) plochy zem d lské / orná p�da  - s⌘vysok✏m potenciálem produkce zem d lské v✏roby v⌥etn   
 intenzivních forem obhospoda↵ování. Plochy zem d lské zahrnují zejména pozemky zem d lského p�dního  
 fondu, v⌥etn  polních cest, rozpt✏lené zelen , mezí, teras a terénních úprav; pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch  
 opat↵ení pro zem d lství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
- (NP) plochy p↵írodní - s⌘nejv t�ím p↵írodním potenciálem a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk� (evropsky  
 v✏znamná lokalita,  vymezená lokální biocentra); plochy p↵írodní nej⌥ast ji zahrnují ji⇣ vymezené nebo  
 k⌘vymezení ur⌥ené prvky ochrany p↵írody a jejich nejbli⇣�í okolí, pop↵. plochy prvk� systému ekologické  
 stability apod.; vyjíme⌥n  pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
- (NS.x) plochy smí�ené nezastav ného území - zahrnují zpravidla pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa,  
 pozemky zem d lského p�dního fondu, p↵ípadn  pozemky vodních ploch a koryt vodních tok� bez rozli�ení  
 p↵eva⇣ujícího zp�sobu vyu⇣ití. Do plochy smí�ené nezastav ného území jsou zahrnuty pozemky p↵irozen✏ch a 
 p↵írod  blízk✏ch ekosystém� a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. P↵ijatelné formy vyu⇣ití 
 jsou vyzna⌥eny p↵íslu�n✏m indexem, jsou dány regulativy a musí b✏t v⇣dy v vzájemném souladu.  Index  
 p↵ípustn✏ch funkcí: p - p↵írodní, v - vodohospodá↵ská,  z - zem d lská, l - lesní, o - ochranná/izola⌥ní/ 
 protierozní, r - rekrea⌥ní, x - jiná/specifická (roz�í↵ení zahradnictví – plochy pro v✏sadbov✏ materiál,  
 �kolky listnat✏ch a jehli⌥nat✏ch d↵evin na zem d lské p�d ).

 Pro vymezené plochy v⌘nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo 
zm ny v⌘jejich vyu⇣ití (regulativy vyu⇣ití - viz. kap. f), které jsou prost↵edkem pro usm rn ní budoucího utvá↵ení krajiny.

 Podíl zelen  ve v t�in  vymezen✏ch ploch nezastav ného území krajiny je t↵eba zvy�ovat, a to p↵i realizaci 
návrhu územního systému ekologické stability, v⌥etn  interak⌥ních prvk�, liniové doprovodné zelen  komunikací, 
vodote⌥í a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen  s⌘p↵írodní funkcí. Rodová a druhová skladba zelen  
musí vycházet z⌘p�vodních rostlinn✏ch spole⌥enstev (⌥ern✏�ová dubohab↵ina, lipová doubrava, mochnová doubrava, 
luhy a ol�iny).

 e.2) Územní systém ekologické stability
 Návrh ÚP B↵íství závazn  vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na lokální úrovni. 
Nadregionální ani regionální prvky se v ↵e�eném území nevyskytují. ⇤e�eného území se okrajov  dot✏ká ochranná zóna 
nadregionálních biokoridor� NRBK K10 a NRBK K67. Hranici ochranné zóny tvo↵í silnice  II/611. Pro praktické vyu⇣ití v 
rámci územního plánu B↵íství nemá vymezení ochranné zóny ⇣ádn✏ v✏znam.  
 Lokální systém tvo↵í skladebné prvky - biocentra, biokoridory a interak⌥ní prvky. Jedná se o vybranou 
soustavu vnit↵n  ekologicky stabiln j�ích segment� krajiny, ú⌥eln  rozmíst n✏ch na základ  funk⌥ních a prostorov✏ch 
kritérií. ÚSES se skládá z prvk� funk⌥ních a navr⇣en✏ch k zalo⇣ení. Prvky navr⇣ené jsou za↵azeny do ve↵ejn  prosp �n✏ch 
opat↵ení nestavební povahy v krajin .
 Minimální velikost lokálního biocentra by m la b✏t 3 ha, minimální �í↵ka lokálního biokoridoru 15 m 
(spole⌥enstvo lesní, kombinované), 20 m (spole⌥enstvo lu⌥ní).  Pro spole⌥enstvo kombinované (lu⌥ní + lesní) je 
mo⇣né p↵eru�ení do 50 m zastav nou plochou, 80 m ornou p�dou a 100 m p↵i ostatních kulturách. Interak⌥ní prvky 
nedosahují parametr� biocenter a biokoridor�, v✏znamn  se v�ak podílejí na zv✏�ení ekologické stability v⌘krajin .

 Lokální biocentra (LBC)
- LBC 1 „B↵ístevská h�ra"  - lokální biocentrum vymezené, funk⌥ní, vlo⇣ené mezi lokálními biokoridory LBK5 a  
 LBK6. V celém rozsahu zahrnuje Vr�ek u Vestce (B↵ístevskou h�ru), jednu ze  t↵í lokalit EVL Polabské h�ry;  
 rozloha 3 ha.  Cenná p↵írodní lokalita, fragment zachovalé polabské bílé strán  s teplomilnou vegetací a  
 poz�statkem ↵ady ohro⇣en✏ch druh� rostlin a ⇣ivo⌥ich�.
 Návrh opat↵ení: dle Plánu pé⌥e o PP, tzn. ob⌥asné kosení lu⌥ních porost�, extenzivní pastva, redukce náletu,  
 odstra⌦ování nevhodn✏ch d↵evin.
- LBC 6a "U Starého Vestce" - lokální biocentrum vymezené, navr⇣ené k zalo⇣ení; vlo⇣ené v trase Kounického  
 potoka (v trase LBK4); rozloha 3,2 ha.  Orná p�da, sady a zahrady u dálnice – u exitu 18, vodní tok s  
 b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty.
 Návrh opat↵ení:  ornou p�du postupn  p↵evést na TTP, doplnit d↵eviny podél vodote⌥e dle stanovi�tních  
 podmínek.
- LBC 6b "Pod svárovem" - lokální biocentrum vymezené, navr⇣ené k zalo⇣ení; vlo⇣ené v trase Kounického  
 potoka (v trase LBK4); rozloha 2,9 ha.  Orná p�da, louky, lada a vodní tok s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi  
 porosty cca 230 m pod soutokem s T✏nick✏m potokem.
 Návrh opat↵ení:  ornou p�du postupn  p↵evést na TTP, doplnit d↵eviny podél vodote⌥e dle stanovi�tních  
 podmínek.
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 Lokální biokoridory (LBK)
- LBK 4 "Kounick✏ potok" - lokální biokoridor vymezen✏, ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ nefunk⌥ní; zahrnuje vodote⌥  
 Kounického potoka s⌘b↵ehov✏m a doprovodn✏m porostem.  V trase biokoridoru jsou vlo⇣ena dv  lokální  
 biocentra LBK6a a LBK6b. Sou⌥ástí biokoridoru jsou dv  relaxa⌥ní plochy umíst né podél potoka. Tyto plochy  
 budou slou⇣it k rekrea⌥nímu vyu⇣ití.  ⌅í↵ka mimo zastav né území min. 20 m, v zastav ném území min. 15 m; 
 délky segment� 150 m, 1253 m, 97 m.
 Návrh opat↵ení:  ornou p�du postupn  p↵evést na TTP, doplnit chyb jící b↵ehov✏ a doprovodn✏ porost
- LBK 5 "Psárce – B↵ístevská h�ra" - lokální biokoridor vymezen✏, nefunk⌥ní, navr⇣en✏ k zalo⇣ení. Základem jsou 
 travnaté cesty, travnaté meze a odvod⌦ovací p↵íkopy v polní trati mezi B↵ístevskou h�rou a lesním porostem  
 Horní Psárce. ⌅í↵ka min. 20 m v⌥etn  polní cesty; délka v ↵e�eném území 965 m.
 Návrh opat↵ení:  zalo⇣it kombinovaná spole⌥enstva lu⌥ní a liniová, tzn. ornou p�du postupn  p↵evést na TTP a 
 doplnit d↵eviny dle stanovi�tních podmínek.
- LBK 6 "B↵ístevská h�ra – U Starého Vestce" – lokální biokoridor vymezen✏, nefunk⌥ní, navr⇣en✏ k zalo⇣ení na  
 orné p�d . ⌅í↵ka 15 – 20 m; délka 730 m.
 Návrh opat↵ení:  zalo⇣it kombinovaná spole⌥enstva lu⌥ní a liniová, tzn. ornou p�du postupn  p↵evést na TTP a 
 doplnit d↵eviny dle stanovi�tních podmínek.

 Interak�ní prvky (IP)
 Na lokální úrovni jsou vymezeny interak⌥ní prvky zahrnující p↵írod  blízká spole⌥enstva a p↵írodní biotopy. Na 
základ  pr�zkum� byly v⌘↵e�eném území vymezeny následující interak⌥ní prvky:
- IP1 les Dr⇣kovec u Obory – náletové d↵eviny blí⇣ící se p↵irozené skladb , jedná o p↵írodní biotop L2.2B   
  degradované jasanovo-ol�ové luhy. Území v podhrází b✏valého rybníka Dr⇣kovec a p↵ívodního  
  ml✏nského náhonu, dnes pozemek veden jako zamok↵ená plocha. V✏skyt oboj⇣ivelník�, pták�  
  vázan✏ch na mok↵adní spole⌥enstva.  VKP ze zákona. Rozloha cca 2 ha.
- IP2 Oborsk✏ potok – vodní tok s b↵ehov✏mi a doprovodn✏mi porosty pod samotou Obora k silnici  
  II/611; rozloha 0,97 ha.
- IP3 Oborsk✏ potok  - vodní tok s b↵ehov✏mi porosty v polní trati; rozloha v ↵e�eném území 0,1 ha; dl. 68 
  m.
- IP4 Svodnice pod K↵í⇣ovou h�rou - regulovaná vodote⌥ v poli s b↵ehov✏m porostem, délka v  
  ↵e�eném území 252 m.
- IP5 Svodnice u Horních Psárc� – prameni�t  a odvod⌦ovací p↵íkop v poli, b↵ehové porosty, k↵oviny a  
  louky; v✏znam mysliveck✏ (posedy, krmelce); rozloha 0,34 ha
- IP6 Svodnice od lesa Psárce – hust✏ porost podél cesty a vodní p↵íkop mezi lesem a LBK5;  
  rozloha  0,2 ha.
- IP7 Cesta na Horky – obnovená historická cesta sm ↵ující z centra obce na Horky. Cesta travnatá s  
  oboustrannou alejí nov  vysazen✏ch strom�; v horní ⌥ásti travinok↵ovinatá lada. Napojuje se na  
  cestu se stromo↵adím v Horkách a dále pak na cyklostezku ⌥. 3208. Rozloha 0,54 ha.
- IP8 Jednostrann✏ ke↵ov✏ porost podél zpevn né cesty sm rem na Horky; délka 502 m.

 e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

 Cestní sí�
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch komunikací. Tato sí� umo⇣⌦ující 
prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizovaná. V návrhové ⌥ásti jsou zakresleny katastráln  vedené 
ostatní plochy/ ostatní komunikace jako DS1. Cesty slou⇣í zejména zem d lskému vyu⇣ití. Krom  zp↵ístupn ní 
pozemk� cesty zvy�ují prostupnost krajiny a mohou b✏t vyu⇣ity i jako vycházkové ⌥i cyklistické trasy.
 Historická cestní sí� byla v nedávné dob  naru�ena dopravním koridorem dálnice D11, kter✏ prochází ve 
sm ru západ-v✏chod prakticky st↵edem katastrálního území obce. Krom  mimoúrov⌦ové k↵i⇣ovatky se silnicí II/272 na 
exitu 18 a pr�chodu vodote⌥e je území dálnicí D11 rozd leno na dv  nespojité ⌥ásti. Obnova zanikl✏ch ú⌥elov✏ch 
komunikací v tomto sm ru není zcela mo⇣ná, nebo� v t�ina p�vodních tras historick✏ch cest je dálnicí D11 p↵eru�ena a 
budování nov✏ch podjezd� ⌥i nadjezd� je zcela nereálné. 
  Dopln ní dal�ích cest v⌘plochách nezastav ného území je mo⇣né, umo⇣⌦ují to stanovené podmínky 
funk⌥ního vyu⇣ití ploch v krajin .

 Cyklostezky, cyklotrasy a p�↵í trasy
 ⇤e�en✏m územím prochází (⇣lutá) propojovací turistická trasa ve sm ru P↵erov nad Labem  -
Star✏ Vestec - K↵í⇣ová (B↵ístevská) h�ra - les Psárce - Píse⌥ník - Velenka - Motorest Kersko. 
 P↵i ji⇣ním okraji zastav ného území obce prochází cykloturistická trasa E.8208 vedená od obce �erníky p↵es 
B↵íství na Chrást, jako severní doprovodná v tev cyklotrasy E.8209 Roztoklaty – Po↵í⌥any.  P �í trasy i cyklotrasy jsou 
územním plánem stabilizovány.
 V rámci relaxa⌥ních zón je mo⇣no realizovat vycházkové cesty podél Kounického potoka.  

 e.4) Protierozní ochrana
 Vodní eroze není zásadním problémem v území. P�dy náchylné k vodní erozi jsou ve v✏chodní hranici s k.ú. 
Kounice (lokalita Horky) a v kontaktu s B↵ístevskou h�rou. Zem d lsk✏m subjekt�m hospoda↵ícím na erozn  
ohro⇣en✏ch pozemcích jsou územním plánem doporu⌥ena  zejména opat↵ení agrotechnická:
 - zásada provád ní agrotechnick✏ch operací ve sm ru vrstevnic,
 - p�dochranné obd lávání,
 - protierozní orba.
 V trnou erozí jsou ohro⇣eny otev↵ené plo�inné ⌥ásti území. Nejohro⇣en j�í p�dy se vyskytují zejména v 
severozápadní ⌥ásti katastru. 
 Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES. Dal�í protierozní opat↵ení lze dle pot↵eby budovat 
v⌘souladu se stanoven✏mi podmínkami vyu⇣ití ploch v⌘nezastav ném území.
 V plochách smí�eného nezastav ného území s⌘indexem p - p↵írodní, o - ochranná/protierozní, v - 
vodohospodá↵ská budou ve vy��í mí↵e uplatn ny prvky zvy�ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, 
liniové porosty a rozpt✏lená zele⌦. 

 e.5) Ochrana p⌦ed povodn�mi
 Vodní toky Kounick⇧ potok a Oborsk⇧ potok nemají vyhlá�eno záplavové území. P↵i mimo↵ádn✏ch 
hydrologick✏ch situacích (intenzivní p↵ívalové srá⇣ky, rychlé odtávání sn hové p↵ikr✏vky) v�ak dochází k napln ní koryta 
Kounického potoka a k lokálnímu zaplavování pozemk� p↵i vodním toku.  Sou⌥ástí realizace relaxa⌥ních zón p↵i 
Kounickém potoce je pro⌥i�t ní pr�to⌥ného profilu koryta a zalo⇣ení pásu zelen  tak, aby bylo zaji�t no zasakování 
de��ov✏ch vod a zaji�t no ne�kodné odvedení p↵ebyte⌥n✏ch srá⇣kov✏ch vod z území.  

 V⌘rámci návrhu ÚP jsou navr⇣ena opat↵ení pro zv✏�ení ochrany území p↵ed velk✏mi vodami:

- podél koryta vodních tok� Kounického a Oborského potoka a vodních ploch je ⇣ádoucí zachovat volné  
 nezastav né a neoplocené území o �í↵i min. 8 m od b↵ehové hrany na ob  strany (tzv. poto⌥ní koridor) - pro  
 pr�chod velk✏ch vod a zárove⌦ jako manipula⌥ní pruh pro ú⌥el správy a údr⇣by vodního toku;
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- navr⇣ena jsou opat↵ení zvy�ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení dostate⌥n  �irok✏ch pás� pozemk�  
 podél vodote⌥e a v okolí obce smí�en✏m funkcím (index p - p↵írodní, v - vodohospodá↵ská, o - ochranná). V  
 plochách smí�eného nezastav ného území s⌘indexy „p“, „v“, „o“ budou ve vy��í mí↵e uplatn ny prvky zvy�ující 
 reten⌥ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt✏lená zele⌦; 
- v⌘území ur⌥eném k⌘zástavb  je t↵eba zabezpe⌥it, aby odtokové pom ry z⌘povrchu urbanizovaného území byly  
 po v✏stavb  srovnatelné se stavem p↵ed ní. Odvodn ní  nutno ↵e�it kombinovan✏m systémem p↵irozené /  
 um lé retence, nap↵. vsakem na pozemcích, odvedením  obvodov✏m drená⇣ním systémem do jímek  
 v⌘nejni⇣�ím míst  plochy (regulovan✏ odtok do recipientu, pop↵.  následné vyu⇣ití vody pro zálivku v⌘dob   
 p↵ísu�ku);
- v lokalitách, kde bylo v⌘minulosti provedeno systematické odvodn ní a které je sou⌥ástí rozvojov✏ch ploch,  je 
 t↵eba p↵íslu�n✏mi opat↵eními zajistit funk⌥nost zb✏vajících ⌥ástí t chto za↵ízení na okolních pozemcích. 

 e.6) Rekreace
 Obec nepat↵í mezi tradi⌥n  vyu⇣ívaná sídla pro rekreaci. Rekrea⌥ní vyu⇣ívání staveb je minimální. V obci, v 
niv  Kounického potoka jsou navr⇣eny dv  relaxa⌥ní plochy /zóny se smí�enou vodohospodá↵skou, p↵írodní a rekrea⌥ní 
funkcí. Severní zóna je ji⇣ realizovaná – travnat✏ pás lemovan✏ liniovou zelení po západní hranici, podél potoka lavi⌥ky, 
odpadní ko�e. Ji⇣ní zóna  - navr⇣ená plocha s vycházkovou cestou podél potoka, s lavi⌥kami a zelení sm rem ke h↵i�ti. 
Jedná se o opat↵ení nestavební povahy N1. P↵echod navr⇣en p↵es vodote⌥ na pozemek 64/1 a do obce - lokalita Z3 .
 V⌘nezastav ném území (v krajin ) není mo⇣né umis�ovat ⇣ádné stavby pro rodinnou ani hromadnou rekreaci 
(viz. podmínky vyu⇣ití ploch - kap. f).
 Nezastav né území bude i nadále slou⇣it pro nepobytovou rekreaci, pro kterou budou vyu⇣ívány ú⌥elové 
cesty v⌘krajin .

 e.7) Dob�vání lo✏isek nerostn�ch surovin
 ⇤e�ené území se nachází mimo v✏hradní lo⇣iska u⇣itkov✏ch nerost�, chrán ná lo⇣isková území a dob✏vací 
prostory nerostn✏ch surovin, ani tyto nejsou územním plánem navr⇣eny. 
 V ↵e�eném území se nevyskytují sesuvy ani poddolovaná území, tj. území s nep↵ízniv✏mi in⇣en✏rsko - 
geologick✏mi pom ry ve smyslu § 13, zákona ⌥. 62/1988 Sb., v platném zn ní. 

f) Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln�m zp�sobem vyu✏ití
 Návrh ÚP B↵íství vymezuje z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyu⇣ití:

Plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV) 
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: bydlení se smí�enou funkcí pro podnikatelské aktivity (zejména zem d lská ⌥i  
  ↵emeslná v✏roba) a ve↵ejnou vybavenost v⌘libovolném pom ru k⌘bydlení, pokud  
  ostatní vyu⇣ití není v⌘hygienickém rozporu s⌘funkcí bydlení
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb pro bydlení v rodinn✏ch domech (v⌥etn  dom� a usedlostí  
  s⌘hospodá↵sk✏m zázemím), souvisejících zahrad a dal�ích zem d lsk✏ch
  pozemk�,
  pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (pouze v�ak stávající),
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch smí�en✏ch obytn✏ch lze zahrnout pozemky ob⌥anského vybavení
  a neru�ící v✏roby se stavbami a za↵ízeními, za podmínky, ⇣e tyto sv✏m  
  provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve  
  svém okolí a nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m  
  charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území a spl⌦ují tak  
  po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb a za↵ízení v plochách  
  s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
    Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn  platné  
    p↵edpisy.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového
 uspo↵ádání:  P↵i ve�ker✏ch stavebních ⌥innostech nesmí dojít k naru�ení dochovan✏ch  
  historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k  
  naru�ení architektonické jednoty celku (nap↵íklad souvislé zástavby v ulici)  
  - nutno respektovat stávající uli⌥ní ⌥áry, m ↵ítko i charakter p↵eva⇣ující zástavby.
    Z d�vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby pro bydlení  
    (stavby pro rekreaci) a dal�í související stavby, v⌥etn  pr�⌥elí budov, v nich⇣ jsou  
    okna obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici pozemku (p↵ípustn✏ kontakt s  
    místní komunikací).
  Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty (mezi  
  p↵ilehlé objekty pat↵í v�echny obytné stavby ur⌥ující charakter místa).
  
Plochy bydlení v rodinn�ch domech - venkovské (BV)
  Rozd lení plochy dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: Plochy bydlení, ve kter✏ch p↵eva⇣ují rodinné domy s chovatelsk✏m a p stitelsk✏m 
  zázemím pro samozásobení s p↵ím sí neru�ících obslu⇣n✏ch funkcí místního  
  v✏znamu. 
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky souvisejících zahrad a dal�ích zem d lsk✏ch pozemk�, 
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, za  
  p↵edpokladu spln ní podmínek dan✏ch provád cími p↵edpisy ke stavebnímu  
  zákonu.
  Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího ob⌥anského vybavení se  
  stavbami a za↵ízeními, které sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením  
  nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují kvalitu prost↵edí  
  souvisejícího území a které sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní  
  zát ⇣ v území a spl⌦ují tak po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování  
  staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím. Tyto stavby a  
  za↵ízení musí b✏t v územní men�in  vzhledem k plochám bydlení.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní, zejména pozemky pro budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í  
    ne⇣ 1000 m2.
 podmínky prostorového
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 uspo↵ádání:  P↵i ve�ker✏ch stavebních ⌥innostech nesmí dojít k naru�ení dochovan✏ch  
  historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k  
  naru�ení architektonické jednoty celku (nap↵íklad souvislé zástavby v ulici)  
  - nutno respektovat stávající uli⌥ní ⌥áry, m ↵ítko i charakter p↵eva⇣ující zástavby.
    Z d�vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby pro bydlení  
    (stavby pro rekreaci) a dal�í související stavby, v⌥etn  pr�⌥elí budov, v nich⇣ jsou  
    okna obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici pozemku (p↵ípustn✏ kontakt s  
    místní komunikací).
  Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty (mezi  
  p↵ilehlé objekty pat↵í v�echny obytné stavby ur⌥ující charakter místa).
    Pro zastavitelné plochy je dána podmínka procentuálního zastoupení zelen  na  
    stavebních pozemcích min. 60%.
   V✏�ková hladina zástavby v zastaviteln✏ch plochách max. 2 nadzemní podla⇣í  
   (v⌥etn  podkroví).
   V zastaviteln✏ch plochách je ↵adová v✏stavba a v✏stavba bytov✏ch dom�  
   nep↵ípustná. 

 
Plochy bydlení - v bytov�ch domech (BH)
  Rozd lení plochy dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky bytov✏ch dom�, souvisejících zahrad a dal�ích zem d lsk✏ch
  pozemk�,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��),
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky ob⌥anského vybavení se stavbami
  a za↵ízeními, které sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují
  u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího
  území a které sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území
  a spl⌦ují tak po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb
  a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.

Plochy ob⌥anského vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití: 
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejného charakteru (pro  
  vzd lávání a v✏chovu, sociální slu⇣by, pé⌥i o rodinu, zdravotní slu⇣by, kulturu, 
  ve↵ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu,  
  ubytování, stravování, slu⇣by, v du a v✏zkum a láze⌦ství, t lov✏chovu a sport).
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��, ve↵ejné zelen  ap.),
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch ob⌥anského vybavení lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních
  a majitel� za↵ízení ⌥i p↵ípadn  dal�ích bytov✏ch jednotek, pokud charakter této  
  plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení. 
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.

Plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení pro aktivní nebo pasivní  
  sportovní ⌥innosti a regeneraci organismu,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství v⌥etn  ve↵ejné zelen ,
  pozemky ochranné zelen ,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Pro zastavitelnou plochu Z4 není p↵ípustná v✏stavba nadzemních objekt� vyjma  
  oplocení a technické vybavenosti (nap↵. sto⇣áry um lého osv tlení apod).

Plochy ob⌥anského vybavení - h⌦bitovy (OH)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení ve↵ejn✏ch poh↵ebi�� (h↵bitov�), h↵bitovní kostely,  
  márnice
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství v⌥etn  ve↵ejné zelen ,
  pozemky ochranné zelen ,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy v�roby a skladování - lehk� pr�mysl (VL) 
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení pro v✏robu (areály lehkého pr�myslu) a skladování,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
  pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména obchodní, administrativní a  
  správní budovy a za↵ízení),
  pozemky ochranné zelen ,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Negativní ú⌥inky a vlivy umis�ovan✏ch staveb a za↵ízení nesmí naru�ovat provoz a 
  u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad  
  p↵ípustnou míru, danou obecn  platn✏mi p↵edpisy. 
  Do ploch v✏roby a skladování lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních a majitel�  
  za↵ízení, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb  
  pro bydlení.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
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 uspo↵ádání: Nep↵ekro⌥it v✏�kovou hladinu zástavby danou sousedními objekty v dané plo�e.  
  Sm rem k obytné zástavb  je nutno zachovat/zalo⇣it ochrannou/izola⌥ní zele⌦.

Plochy v�roby a skladování - zem�d�lská a lesnická v�roba (VZ)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené pro zem d lskou ⇣ivo⌥i�nou a rostlinnou v✏robu, pro  
  malohospoda↵ení, zem d lské slu⇣by, p↵idru⇣enou nezem d lskou v✏robu,  
  zahradnictví, lesní hospodá↵ství a zpracování d↵evní hmoty v⌥etn  komer⌥ní  
  vybavenosti související s funk⌥ním vyu⇣itím plochy.
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
  pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména obchodní, administrativní a  
  správní budovy a za↵ízení),
  pozemky ochranné zelen ,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Negativní ú⌥inky a vlivy umis�ovan✏ch staveb a za↵ízení nesmí naru�ovat provoz a 
  u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad  
  p↵ípustnou míru, danou obecn  platn✏mi p↵edpisy. V p↵ípad  obnovy chovu  
  zví↵at nutno stanovit takovou kapacitu a zp�sob ustájení, aby pachová zóna  
  nezasahovala okolní stavby pro bydlení. 
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nep↵ekro⌥it v✏�kovou hladinu zástavby danou sousedními objekty v dané plo�e.  

Plochy zelen� - zele  nezastaviteln�ch soukrom�ch zahrad (ZN)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky zahrad, sad�, vinic a dal�í zem d lské p�dy související s obytn✏m  
  územím,
 p↵ípustné vyu⇣ití: revitalizace vodních ploch,
  pozemky ostatní zelen  v sídle mající nap↵. ochrann✏ charakter,
  pozemky související dopravní infrastruktury ú⌥elové komunikace slou⇣ící  
  p↵evá⇣n  k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk�),
  pozemky související technické infrastruktury,
  
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Pro zm ny staveb a umís�ování nov✏ch staveb v zastav ném území platí, ⇣e  
  na pozemku m�⇣e b✏t umíst n v⇣dy pouze jeden objekt stavby odpovídající  
  vyu⇣ití hospoda↵ení na zahrad  tak, aby nebyl p↵ekro⌥en koeficient  
  zastavitelnosti 5%.

Plochy zelen� - zele  p⌦írodního charakteru (ZP)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky zelen  v sídle udr⇣ované v p↵írod  blízkém stavu - nap↵íklad pr�chod  
  územního systému ekologické stability zastav n✏m územím (biokoridory),
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ostatní zelen  v sídle mající nap↵. ochrann✏ a izola⌥ní charakter,
  údr⇣ba a ochrana chrán n✏ch prvk� p↵írody,
  údr⇣ba a ochrana technického za↵ízení, 
  pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn  tras  
  cykloturistick✏ch cest a nau⌥n✏ch stezek a staveb na vodních tocích) slu⌥itelné  
  s ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny,
  revitalizace vodních tok�, vodních ploch v⌥etn  um l✏ch vodních nádr⇣í
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy technické infrastruktury - in✏en�rské sít� - vodní hospodá⌦ství (TI.1)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn  souvisejících
  za↵ízení (vodovod�, vodojem�, kanalizace, ⌥istíren odpadních vod),
 p↵ípustné vyu⇣ití ploch: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní infrastruktury,
  pozemky krajinné a sídelní zelen .
 nep↵ípustné vyu⇣ití: Takové stavby a za↵ízení (v⌥etn  související dopravní obsluhy), jejich⇣ negativní  
  ú⌥inky a vlivy naru�ují provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména  
  pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn  platn✏mi p↵edpisy.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.

Plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a za⌦ízení pro nakládání s odpady (TO)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: sb rové místo (kontejnery) pro vyt↵íd né slo⇣ky odpadu, obecní kompostárna
 p↵ípustné vyu⇣ití ploch: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní infrastruktury,
  pozemky krajinné a sídelní zelen .
 nep↵ípustné vyu⇣ití: Takové stavby a za↵ízení (v⌥etn  související dopravní obsluhy), jejich⇣ negativní  
  ú⌥inky a vlivy naru�ují provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména  
  pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn  platn✏mi p↵edpisy.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Není p↵ípustná v✏stavba nadzemních objekt� vyjma oplocení a za↵ízení pro  
  kompostárnu. 

Plochy ve⌦ejn�ch prostranství (PV)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky jednotliv✏ch druh� ve↵ejn✏ch prostranství,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury slu⌥itelné s ú⌥elem
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  ve↵ejn✏ch prostranství (nap↵. cyklotrasy, cyklostezky, nau⌥né stezky, p↵ístupové  
  komunikace)
  pozemky a za↵ízení ob⌥anského vybavení, slu⌥itelné s ú⌥elem ve↵ejn✏ch  
  prostranství,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Pro umís�ování nov✏ch staveb v zastav ném území platí omezení velikosti  
  zastav né plochy do 25 m2.

Plochy dopravní infrastruktury - silni⌥ní doprava (DS)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití:  pozemky dálnic, silnic a vybran✏ch místních komunikací I. a II. t↵ídy, v✏jime⌥n   
    té⇣ místních komunikací III. t↵ídy (v⌥etn  pozemk�, na kter✏ch jsou umíst ny  
    sou⌥ásti komunikace jako nap↵. náspy, zá↵ezy, op rné zdi, mosty a doprovodná a 
    izola⌥ní zele⌦, protihluková opat↵ení),
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména
  autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy, ⌥erpací stanice pohonn✏ch  
  hmot),
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌥elové komunikace (DS.1)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití:  pozemky místních komunikací III. t↵ídy a ú⌥elov✏ch komunikací   
    (v⌥etn  pozemk�, na kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako nap↵.  
    náspy, zá↵ezy, op rné zdi, mostky a doprovodná a izola⌥ní zele⌦),
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména
  autobusové zastávky), trasy cykloturistick✏ch cest a nau⌥n✏ch stezek
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy zem�d�lské (NZ.1)

  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
  Plochy zem d lské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující  
  zem d lské vyu⇣ití.
 hlavní vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu,
 p↵ípustné vyu⇣ití: prvky krajinné a doprovodné liniové zelen ,
  pozemky související dopravní infrastruktury (místní ú⌥elové komunikace
  slou⇣ící k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk�),
  pozemky související technické infrastruktury,
  stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk�, k ochran  a zúrodn ní
  p�dního fondu, k ochran  ⇣ivotního prost↵edí, zvelebení krajiny a zv✏�ení její
  ekologické stability,
  pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Stavby pro zem d lskou v✏robu podléhají posouzení vlivu na krajinn✏ ráz, jím⇣  
  budou dány podmínky prostorového uspo↵ádání.

Plochy p⌦írodní (NP)
 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
  Plochy p↵írodní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro ochranu  
  p↵írody a krajiny. Cílem vymezení je územní ochrana zvlá�t  chrán n✏ch území a  
  ochrana ekosystém� územního systému ekologické stability a dal�ích ekologicky  
  cenn✏ch ⌥ástí území (ekologické kostry území).
 hlavní vyu⇣ití: pozemky navr⇣ené k ochran  (biocentra)
  pozemky ⌥ástí prvk� ÚSES a zvlá�t  chrán n✏ch ⌥ástí p↵írody, EVL
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve↵ejn✏ch  
  prostranství (v⌥etn  tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch stezek)  
  slu⌥itelné s ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou stanoveny. 

Plochy smí↵ené nezastav�ného území (NSx)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
  Plochy smí�ené nezastav ného území jsou vymezeny zejména za ú⌥elem  
  zaji�t ní podmínek pro ochranu p↵írody a krajiny, pro územní ochranu  
  vymezeného územního systému ekologické stability a dal�ích ekologicky  
  cenn✏ch území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat↵ení,  
  opat↵ení pro ochranu povrchov✏ch a podzemních vod a pro ochranu p↵ed  
  povodn mi.
 hlavní vyu⇣ití: V✏razn  polyfunk⌥ní krajinná území, kde nelze nebo není nutné stanovit  
  dominantní ⌥innost.
    Plochy smí�ené nezastav ného území „NSx“ jsou blí⇣e popsány indexem  
    p↵ípustn✏ch funkcí, a to kombinací zastoupen✏ch funkcí z následující mno⇣iny: 
    p - p↵írodní, v - vodohospodá↵ská,  z - zem d lská, l - lesní, o - ochranná/ 
    izola⌥ní/protierozní, r - rekrea⌥ní, x - jiná/specifická.
 p↵ípustné vyu⇣ití: p - p⇤írodní - územní ochrana zákonem chrán n✏ch území, územní ochrana  
  vymezeného územního systému ekologické stability a dal�ích ekologicky  
  cenn✏ch území (zejména ekologické kostry území); 
 ostatní plochy krajinné zelen , extenzivní sady a zahrady s travním krytem,  
 pozemky ochranné zelen ;
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 v - vodohospodá⇤ská  -  plochy s⌘vodohospodá↵skou funkcí, území vodních  
 ploch a koryt vodních tok�, plochy záplavov✏ch území, plochy zahrnuté do  
 ochrann✏ch pásem vodních zdroj�, CHOPAV, p↵ípadn  dal�ích vodohospodá↵sky  
 v✏znamn✏ch území; revitalizace vodních tok�, umíst ní vodohospodá↵sk✏ch  
 staveb (vodního díla);
 z - zem⇥d⇥lská  - pozemky zem d lského p�dního fondu (mimo velkov✏robní  
 formy) s up↵ednostn ním mimoproduk⌥ních funkcí, v⌥etn  ú⌥elov✏ch  
 komunikací slou⇣ících k jejich obhospoda↵ování, extenzivní sady a zahrady s  
 travním krytem – p↵ipou�t jí se nezbytn  nutná opat↵ení  a v✏stavba pro zaji�t ní 
 zem d lské produkce (nap↵. v✏stavba  seníku, ohrazení pastvin apod.);
 l - lesní  - pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa (zejména les zvlá�tního ur⌥ení,  
 lesy ochranné ap.) – p↵ipou�t jí se nezbytn  nutná opat↵ení a v✏stavba pro lesní  
 produkci; p stování d↵evin mo⇣né za podmínek, ⇣e budou pou⇣ity p�vodní  
 (autochtónní) d↵eviny odpovídající danému stanovi�ti;
 o - ochranná/izola�ní -  prostor mezi r�zn✏mi druhy funk⌥ního vyu⇣ití (nap↵.  
 izola⌥ní prostor mezi obytn✏mi a intenzivn  zem d lsky vyu⇣ívan✏mi plochami  
 ap.); izola⌥ní prostor mezi obytn✏mi plochami a dopravními stavbami);
 /protierozní - plochy, kde budou ve vy��í mí↵e uplatn na opat↵ení k⌘ochran   
 p↵ed vodní erozí, mo⇣ná je kombinace organiza⌥ních (zatravn ní) a  
 agrotechnick✏ch protierozních opat↵ení (protierozní technologie p stování  
 plodin);
 r - rekrea�ní - vybavení a vybrané stavby a opat↵ení pro nepobytovou (!)  
 rekreaci a sport (nap↵. turistické cesty, cyklistické stezky, nau⌥né stezky,  
 odpo⌥ivné altánky a p↵íst↵e�ky, pikniková místa, vyhlídky, informa⌥ní prvky,  
 sportovní a herní prvky – areály zdraví, h↵i�t  apod.);
 x - jiná/specifická – roz�í↵ení zahradnictví - plochy pro v✏sadbov✏ materiál,  
 �kolky listnat✏ch a jehli⌥nat✏ch d↵evin na zem d lské p�d .
 - v✏stavba ú⌥elov✏ch komunikací,
       - pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn  tras
  cyklotras, cyklostezek, hipostezek, turistick✏ch p �ích cest a nau⌥n✏ch  
  stezek a staveb na vodních tocích),
 - v✏stavba in⇣en✏rsk✏ch sítí v⌥etn  nezbytn✏ch technick✏ch za↵ízení na  
  t chto sítích, jejich⇣ trasování mimo plochu by neúm rn  zv✏�ilo  
  náklady na jejich realizaci. 
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: v nezbytn✏ch p↵ípadech pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro  
  zem d lství, lesní, vodní hospodá↵ství a to za podmínek stanoven✏ch p↵íslu�n✏m 
  orgánem ochrany p↵írody.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: aktivity a ⌥innosti, které jsou v rozporu se základními funkcemi uveden✏mi  
  v⌘indexu,
 pou⇣ívání kejdy, silá⇣ních ��áv a ostatních tekut✏ch odpad�,
 nenávratné po�kozování p�dního povrchu,
 zm ny vodního re⇣imu pozemk�, pokud nejsou v zájmu ochrany p↵írody a  
 ochrany lesa,
 provád ní terénních úprav zna⌥ného rozsahu,
 zne�kod⌦ování odpad�,
 v✏stavba za↵ízení pro ⌥innosti velkov✏robního nebo  intenzivního charakteru,
 v✏stavba a ⌥innosti nesouvisející s funkcemi zastoupen✏mi v  dané plo�e   
 (jmenovit  v✏stavba staveb pro pobytovou rekreaci a  zahrádká↵sk✏ch chat). 

 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: ve�keré ⌥innosti musí b✏t v⌘souladu se zájmy ochrany p↵írody a krajinného  
  rázu,
    p↵ed realizací nov✏ch nezbytn  nutn✏ch (do⌥asn✏ch) staveb a opat↵ení, která  
    p↵ímo souvisejí se zastoupen✏mi funkcemi, je vhodné zpracovat a projednat  
    p↵im ↵en✏m zp�sobem studii, která ov ↵í jejich dopady na území a na ostatní  
    funkce (o nutnosti po↵ízení urbanistické studie rozhodne stavební ú↵ad),
    nové oplocování pozemk� v⌘krajinné zón  je obecn  ne⇣ádoucí, p↵ípustné je  
    jen ve vybran✏ch nezbytn✏ch p↵ípadech (nap↵. lesní �kolky, ochranná pásma  
    vodních zdroj� I.stupn  apod.), o nutnosti nového oplocování pozemk�  
    rozhodne v jednotliv✏ch p↵ípadech stavební ú↵ad.

 Pozn.: Uspo↵ádání funk⌥ního vyu⇣ití ploch je vymezeno ve v✏kresu ⌥. 2 (Hlavní v✏kres).

 Dal�í podmínky a po⇣adavky na umis�ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy p↵estavby jsou 
uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce návrhu ÚP B↵íství.

g) Vymezení ve⌦ejn� prosp�↵n�ch staveb a opat⌦ení, staveb a opat⌦ení k zaji↵�ování obrany a bezpe⌥nosti 
státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn�ní 

 Návrhem ÚP B↵íství jsou vymezeny stavby technické infrastruktury (in⇣en✏rské sít ) s právem vyvlastn ní:
- VT1 - vodovod pro ve↵ejnou pot↵ebu - hlavní zásobovací ↵ad
- VT2 - st↵edotlaká plynovodní sí� - hlavní p↵ivád cí ↵ad
 Rozsah ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb s právem vyvlastn ní je vymezen ve v✏kresu ⌥. 3 (V✏kres ve↵ejn  
prosp �n✏ch staveb, opat↵ení a asanací).

h) Vymezení ve⌦ejn� prosp�↵n�ch staveb a ve⌦ejn�ch prostranství s mo✏ností uplatn�ní p⌦edkupního práva 

 Návrhem ÚP B↵íství jsou vymezeny ve↵ejn  prosp �né stavby ob⌥anského vybavení, pro které je mo⇣né 
uplatnit p↵edkupní právo.
- PO 4   - plocha pro sportovi�t  (mí⌥ové hry) navazující na stávající sportovní areál B↵íství
 p↵edkupní právo: obec B↵íství
 Rozsah plochy s mo⇣ností uplatn ní p↵edkupního práva je vymezen ve v✏kresu ⌥. 3 (V✏kres ve↵ejn  
prosp �n✏ch staveb, opat↵ení a asanací).
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i)  Vymezení ploch a koridor� územních rezerv
 Z hlediska dlouhodob✏ch rozvojov✏ch zám r� ⇣elezni⌥ní dopravy se ji⇣ního okraje katastrálního území obce 
dot✏ká zám r vedení trasy tzv. vysokorychlostní trat , kter✏ je zakotven v⌘schválené dokumentaci ZÚR St↵edo⌥eského 
kraje. Tato tra� bude v✏hledov  p↵edstavovat kvalitativn  nov✏ prvek dopravního systému a bude zaji��ovat v dálkov✏ch 
vztazích propojení od Prahy na v✏chod a jihov✏chod Evropy. Pro zaji�t ní územní ochrany tohoto náro⌥ného zám ru se 
vymezuje koridor v �í↵ce 300 metr� po obou stranách navrhované trasy vysokorychlostní trat . Tento ochrann✏ koridor 
⌥áste⌥n  zasahuje ji⇣ní okraj ↵e�eného území.

j) Vymezení ploch, ve kter�ch je rozhodování o zm�nách v území podmín�no dohodou o parcelaci 

 Návrhem ÚP jsou vymezeny plochy Z2a, Z2b, kde rozhodování o zm nách v území je podmín no smlouvou s 
vlastníky pozemk� a staveb, které budou dot⌥eny navrhovan✏m zám rem, jejím⇣ obsahem musí b✏t souhlas s tímto 
zám rem a souhlas s rozd lením náklad� a prosp ch� spojen✏ch s jeho realizací (tzv. dohodou o parcelaci).

k) Vymezení ploch, ve kter�ch je rozhodování o zm�nách v území podmín�no územní studií
 Návrhem ÚP jsou vymezeny plochy Z2a, Z2b s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií.
 P↵edm tem ↵e�ení územní studie bude zejména návrh podrobn j�ích prostorov✏ch regulativ� a ⌥len ní 
lokality na stavební pozemky tak, aby byla zaji�t na koordinace po⇣adavk� vlastník� pozemk� a zaji�t na mo⇣nost 
dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy. 
 Lh�ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této studii do evidence územn  plánovací ⌥innosti je 
stanovena na 4 roky od vydání územního plánu. Rozsah plochy s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií je 
vyzna⌥en graficky ve v✏kresu ⌥.1 návrhu ÚP  (V✏kres základního ⌥len ní území).

l) Údaje o po⌥tu list� územního plánu a po⌥tu v�kres�
 Textová ⌥ást návrhu ÚP má 13 ⌥íslovan✏ch stran, titulní list a 2 ne⌥íslované strany (údaje o po↵izovateli
a projektantovi, záznam o ú⌥innosti a obsah. Grafická ⌥ást návrhu ÚP má 3 v✏kresy (1. V✏kres základního ⌥len ní území, 
2. Hlavní v✏kres, 3. V✏kres ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb, opat↵ení a asanací).
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