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1 Vymezení zastavěného území
Zastavěné území bylo v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu aktualizováno na základě aktuálních katastrálních map
v měřítku 1 : 2 880. Hranice zastavěného území byla aktualizována k 28. 2. 2011.
Ve správním obvodu obce, tvořeném jediným katastrálním územím, se nachází
8 samostatných zastavěných území. Všechna jsou vyznačena ve výkresu „Základní členění“.

2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Koncepce rozvoje obce je postavena na posilování sídelní funkce, revitalizaci výrobních areálů a posílení ekologické stability krajiny. Bydlení je rozvíjeno přednostně využíváním vhodných volných pozemků v zastavěném území. Jedná se jak o plochy přestaveb, tak
o využití dosud nevyužívaných ploch (zejména bývalých zahrad). Další rozvojové plochy
venkovské bydlení (BV) jsou pak vymezeny mimo zastavěné území tak, aby doplňovaly a
dále přirozeně rozvíjely stávající půdorys sídla. Množství návrhových ploch bydlení vychází
z dlouhodobého výhledu rozvoje obce. Všechny navrhované plochy bydlení mají charakter
venkovského bydlení v rodinných domech (BV), plocha přestavby RP 14 má charakter smíšené obytné venkovské zástavby (SV).
Územní plán dále v sídle vymezuje stávající plochy občanské vybavenosti (veřejná
občanská vybavenost OV, malá a střední komerční občanská vybavenost OM, hřbitovy OH,
plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS) a stanovuje novou rozvojovou plochu pro
funkci malé komerční občanské vybavenosti v Žebicích v návaznosti na rozvojovou plochu
RP 7. Zároveň se na základě regulativů připouští rozvíjet doplňkově prvky občanské vybavenosti veřejného a komerčního charakteru i v rámci stávajících a navrhovaných ploch bydlení.
Plochy pro sportovní zařízení (plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení – OS) se nově
navrhují na východním okraji sídla Boreč, v bezprostředním sousedství se zastavěným a
zastavitelným územím. Zpřístupněny budou po navrhované okružní komunikaci. Dále se
připouštějí menší plochy pro sportovní zařízení i na ostatních veřejných prostranstvích (PV,
ZV) za předpokladu, že nenaruší hlavní využití a charakter veřejného prostranství. Stávající
plocha pro tělovýchovná a sportovní zařízení v Žebicích je respektována.
Veřejná prostranství (PV) jsou v území stabilizována a nově navrhována ve stádiu
územní rezervy v návaznosti na rozsáhlé rozvojové plochy v Žebicích (RP 7). Rozsáhlá plocha veřejné zeleně (ZV) je navržena v Borči, a to jako revitalizace části zastavěného území.
Další plocha ZV je navrhována v Žebicích, západně od RP 7. Systém sídelní zeleně je doplněn plochami stávající i navrhované ochranné a izolační zeleně (ZO) a plochami zeleně soukromé a vyhrazené (ZS).
Plochy pro rekreaci nejsou samostatně vymezeny. Rekreace je do budoucna předpokládána formou chalupaření, proto je v rámci regulativů ploch bydlení připuštěno využití pro
rodinnou rekreaci. Pro rekreační účely je územním plánem vytipována nová cyklotrasa
z Borče do Vrátna. Její realizace je závislá na koordinaci územně plánovací dokumentace
sousedních obcí, Kluků a Vrátna.
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Nové výrobní plochy nejsou územním plánem vymezovány. Rozvoj výroby je předpokládán na stávajících plochách, přičemž v některých plochách územní plán navrhuje změnu
stávajícího využití (návrhová plocha VL). Do budoucna se počítá s revitalizací stávajících
výrobních ploch.
Dopravní plochy územní plán vymezuje tak, aby zajistil přistup ke stávajícím i navrhovaným rozvojovým plochám a současně umožnil dopravu v klidu. Nově jsou navrženy dvě
místní komunikace (DSm 1 a DSm 2) pro zpřístupnění několika rozvojových ploch. Navrhují
se také odstavné plochy pro krátkodobé stání vozidel, tři parkoviště jsou alokována v Borči,
jedno v Žebicích. Technickou infrastrukturu řeší územní plán tak, aby kapacitně pokryla veškerou stávající zástavbu a umožňovala realizaci zástavby na rozvojových plochách.
Vodní a vodohospodářské plochy (VV – vodní toky a plochy) územní plán stabilizuje,
nově vymezuje plochu pro suchou nádrž (poldr). Plochy zemědělské (NZ) se nově nevymezují, u některých stávajících zemědělských ploch však dochází ke změně využití, respektive
záboru zemědělské půdy. Lesní plochy (NL) jsou respektovány v plném rozsahu, pouze jedna rozvojová plocha částečně spadá do ochranného pásma lesa. Pro realizaci výstavby na
dotčené části pozemku je nezbytné vyjednat výjimku z tohoto ochranného pásma.
V otevřené krajině územní plán stabilizuje většinu ploch s rozdílným způsobem využití. Ke změnám dochází pouze v kontaktu se zastavěným územím (vymezení zastavitelných
ploch), případně při vymezení liniových ekostabilizačních prvků a prvků ochrany proti erozi
půdy. V území dochází k částečné úpravě vedení lokálního biokoridoru LBC 163 územního
systému ekologické stability (ÚSES) oproti stávajícím podkladům. Trasa ÚSES je upravena
tak, aby lépe zajistila migraci živočichů i možnosti šíření rostlin.

3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
3.1 Koncepce rozvoje sídel
Koncepce urbanistického rozvoje obce v souladu s Územně analytickými podklady
Středočeského kraje počítá zejména s posilováním sídelní funkce. Návrhové plochy bydlení
jsou realizovány zejména formou venkovského bydlení, případně jako plochy smíšeného
venkovského bydlení. Důraz je kladen zejména na využití volných ploch v zastavěném území
obce. Ostatní nebytové funkce budou zastoupeny především v rámci rozvojových ploch a
ploch s rozdílným způsobem využití, kde mohou být v závislosti na příslušných regulativech
realizovány v rámci doplňkového využití.
Ze samostatně vymezených nebytových rozvojových ploch dominují plochy výroby a
skladovací různých typů, určené k přestavbě. Do budoucna se s nimi počítá jako s ekonomickým zázemím obce. Plochy občanské vybavenosti (OV, OM, OS, OH) jsou v území stabilizovány, v menším rozsahu se předpokládá jejich rozšíření v návaznosti na rozvojové plochy
bydlení. Z dalších samostatně vymezených ploch je třeba zmínit zejména plochy veřejných
prostranství (PV) a plochy veřejné zeleně (ZV), které územní plán stabilizuje a částečně i
nově vymezuje.
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3.1.1

Plochy bydlení

Sídlo Boreč má relativně pravidelný, okrouhlý tvar. Územním plánem navrhované
rozvojové plochy tento tvar doplňují a dotvářejí tak kompaktní charakter sídla. Další rozvojové plochy jsou navrhovány uvnitř zastavěného území tak, aby došlo k zahuštění současné
zástavby. Tím se snižuje potřeba záboru zemědělského půdního fondu.
Charakter sídla je určován převážně tradičními venkovskými rodinnými domy zemědělského (či kovozemědělského) charakteru, který je vyžadován i u navrhovaných staveb
(plochy venkovského bydlení v rodinných domech – BV, plochy smíšené obytné - venkovské
– SV). Nové stavby budou přednostně umisťovány v zastavěném území, zejména na vymezených rozvojových plochách, pokud to majetkoprávní poměry umožní. Další rozvoj bude
probíhat na vymezených zastavitelných plochách a to zejména formou venkovského bydlení
v rodinných domech. Pouze jedna plocha přestavby je navržena pro výstavbu s charakterem
smíšených obytných ploch.
Sídlo Žebice bylo převážně založeno v nedávné době, což mu propůjčuje charakter
pravidelného sídla členěného jednotlivými ulicemi bez centrálního prostranství. Zástavba je
do značné míry zahuštěna, v rámci zastavěného území nelze situovat další rozvojové plochy. Proto územní plán vymezuje rozvojovou plochu mimo zastavěné území, konkrétně na
jeho severovýchodním okraji.
Sídlo je tvořeno zejména dvěma typy stabilizovaných ploch, tj. plochami bydlení a výrobními plochami, přičemž výrobní plochy plošně dominují. Plochy bydlení jsou tvořeny
zejména řadovými domy a vícegeneračními dvojdomy, zpravidla dvoupodlažními. Plochy
jsou regulovány jako venkovské bydlení v rodinných domech.
Rozvoj bydlení je navržen na severovýchodě sídla při příjezdové komunikaci.
V návrhu je vymezena plocha pro bydlení o rozměrech 0,7 ha, doplněná o novou plochu občanské vybavenosti a přístupovou komunikaci s parkovištěm. Ve fázi územní rezervy je pak
rozvojová plocha rozšířena až na celkových 3,88 ha, z čehož část je určena pro místní komunikace, již zmíněnou občanskou vybavenost a rozsáhlé (0,26 ha) veřejné prostranství
v centrální části plochy.
3.1.2

Plochy výrobní

Sídlo Boreč má plochy pro výrobu stabilizované, územní plán jejich územní rozsah
respektuje. Nově navrhovány však žádné plochy čistě výrobního charakteru nejsou. Územně
stabilizován je tedy původní areál zemědělské výroby, zachována je i jeho funkce pro zemědělskou výrobu. Drobná nerušící výroba se připouští i v rámci ploch smíšených obytných venkovských (SV).
Sídlo Žebice, respektive jeho zastavěné území, je tvořeno z větší části výrobními
plochami. Výrobní plochy jsou v současné době převážně neaktivní, územní plán však počítá
s jejich revitalizací a částečnou přestavbou. Nové plochy výroby a skladování se ani v sídle
Žebice nevymezují, pouze se navrhuje nové využití ploch stávajících.
Nejrozsáhlejší výrobní plocha v Žebicích bude z části zachována pro zemědělské využití (VZ)z části pro drobnou a řemeslnou výrobu (VD). Zbylá část areálu je navržena k přestavbě pro lehký průmysl (VL), který svými negativními vlivy nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu. Aby došlo k lepšímu zapojení ploch výroby do sídla a krajiny, je po jejich
obvodu navrženo doplnění ochranné a izolační zeleně.
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3.1.3

Plochy občanského vybavení

Sídlo Boreč má občanskou vybavenost (OV) alokovánu v blízkosti centra. Její další
rozvoj se připouští v rámci staveb pro bydlení (BV, SV). Nové plochy občanské vybavenosti
na území sídla vymezeny nejsou, s výjimkou plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení
(OS) na východním okraji sídla. Parametry této plochy připouštějí výstavbu menších sportovišť, zejména pro míčové hry. Přípustné je též zřízení drobné občanské vybavenosti.
Sídlo Žebice je v současné době vybavenou pouze hasičskou zbrojnicí (OV) a novou
plochou hřiště (OS) pro míčové hry. Absence komerční občanské vybavenosti v sídle je řešena vymezením plochy pro občanskou vybavenost v návaznosti na nově vymezené rozvojové plochy.
3.1.4

Veřejná prostranství a systém sídelní zeleně

Sídlo Boreč má vymezeno jedno veřejné prostranství - centrální okrouhlou náves.
Jedná se o plochu veřejné zeleně (ZV), po jejímž obvodu jsou vedeny místní komunikace
zpřístupňující jednotlivé objekty. Další, plošně menší veřejná prostranství jsou zahrnuta a
mohou být zřizována v rámci některých ploch jako doplňkové.
Územní plán vymezuje dvě nové plochy veřejné zeleně. Větší z obou ploch (ZV 1) s
rozlohou cca 2,8 ha se nachází v severozápadním sektoru obce. Plocha bude upravena na
přírodně-krajinářský park se zakomponováním areálu hřbitova. Součástí parku budou stezky
pro pěší, mobiliář a drobná architektura. Druhá plocha veřejné zeleně (ZV 2) je vymezena
jižně vodní nádrže. Její rozloha je 0,28 ha. Předpokládá se její parková úprava.
Systém sídelní zeleně je v sídle doplněn několika samostatně vymezenými stávajícími plochami zahrad (zeleň soukromá – ZS) a stávajícími i navrhovanými plochami ochranné
a izolační zeleně (ZO). Izolační zeleň bude realizována zpravidla v šíři 3 – 5 metrů formou
členitých stromových a keřových výsadeb domácích dřevin s využitím stávající zeleně.
Sídlo Žebice má vymezeny dvě plochy stávající veřejné zeleně, dvě tři plochy jsou
návrhové, z toho jedna ve fázi územní rezervy. Územní plán stabilizuje malou plochu veřejné
zeleně (0,07 ha) při vstupu do sídla. Druhou z vymezených ploch je rozsáhlejší plocha na
západním okraji obce o rozloze cca 0,47 ha. Návrhové plochy ZV 3 a ZV 4 se vztahují
k velké rozvojové ploše v Žebicích. ZV 3 odděluje plochu od silnice III. třídy, ZV 4 (cca 0,5
ha) je územní rezervou pro rozsáhlou rozvojovou plochu, jejíž významná část také spadá do
územních rezerv. Kromě ploch veřejné zeleně je v Žebicích vymezena také jedna návrhová
plocha veřejného prostranství (PV 1). Ta je návrhem využití plochy asanace v západním sektoru sídla. U všech ploch se předpokládá parková úprava s mobiliářem, případně drobnými
objekty.
V obou sídlech, Borči i Žebicích byly také územním plánem vyznačeny významné
stromy, jejichž zachování je pro území obzvláště významné.
Systém sídelní zeleně je v sídle doplněn několika samostatně vymezenými stávajícími i navrhovanými plochami ochranné a izolační zeleně (ZO). Izolační zeleň bude realizována zpravidla v šíři 3 – 5 metrů formou členitých stromových a keřových výsadeb domácích
dřevin s využitím stávající zeleně. K ploše územní rezervy pro bydlení se pak vztahuje
územní rezerva pro ochrannou a izolační zeleň.
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3.1.5

Plochy asanace

Sídlo Žebice zahrnuje některé devastované plochy. Převážná část z nich ve výrobním areálu na jihovýchodě sídla je určena pro přestavbu. Menší plocha při jihozápadní hraně
druhého areálu je vymezena jako plocha asanace. Devastované objekty bývalého zázemí
výrobního areálu budou nahrazeny veřejným prostranstvím.

Celkově územní plán vymezuje sedm zastavitelných ploch mimo zastavěné území,
z toho 6 se nachází v Broči, jedna plocha v Žebicích. Ta je doplněna územními rezervami,
které mohou být využity zejména v návaznosti na oživení výrobního areálu v Žebicích. Dalších sedm ploch pro bydlení je vymezeno v rámci zastavěného území, z toho u tří ploch se
jedná o plochy přestavby. Všech sedm je lokalizováno v Borči. V Žebicích se vzhledem ke
kompaktnosti zástavby takové plochy nenacházejí.
Dalšími návrhovými plochami v obci jsou plochy veřejné zeleně. Ty jsou ve velkém
rozsahu vymezeny v Borči, v menším rozsahu pak i v Žebicích v rámci zastavitelného území.
Územní plán dále stanovuje rozvojové plochy pro ochrannou a izolační zeleň, malou komerční občanskou vybavenost, plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení a v nezbytném
rozsahu také plochy veřejné infrastruktury (viz kap. 4).

3.2 Přehled zastavitelných ploch, ploch přestavby, rozvojových ploch
v rámci zastavěného území a navrhovaných nezastavitelných
ploch
Tabulkový přehled rozvojových ploch:

Označení

Lokalizace plochy

Výměra

Poznámka

ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ
Plochy bydlení
RP 1 - BV

jihovýchodní okraj sídla Boreč

0,96 ha

RP 2 - BV

jihovýchodní okraj sídla Boreč

0,36 ha

RP 3 - BV

východní okraj sídla Boreč

0,27 ha

RP 4 - BV

východní okraj sídla Boreč

0,52 ha

RP 5 - BV

severní okraj sídla Boreč.

0,79 ha

RP 6 - BV

západní okraj sídla Boreč

0,14 ha

RP 7 - BV

severovýchodní okraj sídla Žebice

0,71 ha

Požadována územní studie

Požadována územní studie

Na rozvojovou plochu navazuje územní
rezerva o rozloze 3,00 ha. V rámci této
plochy jsou samostatně vymezeny navrhované komunikace a veřejné prostranství.

Plochy občanské vybaveností
OM 1

malá komerční vybavenost u RP 7 v
Žebicích

0,06 ha
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Označení

Lokalizace plochy

Výměra

Poznámka

Plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení
OS 1

hřiště na východním okraji sídla Boreč;

0,46 ha

Plochy dopravních staveb
DSm1

záhumenková cesta – západní okraj
sídla Boreč

0,65 ha

DSm2

přístupová cesta k RP 7 včetně odstavného parkoviště

0,19 ha

DSp 1

část plochy RP 8 v Borči

0,03 ha

DSp 2

parkoviště u vodní nádrže v Borči

0,01 ha

DSp 3

centrální prostranství v Borči

0,01 ha

DSp 4

parkoviště u RP 7 v Žebicích

0,05 ha

Plochy systému sídelní zeleně a veřejných prostranství
ZV 3

veřejná zeleň jižně rozvojové plochy RP
7 v Žebicích

0,47 ha

ZO 1

pás ochranné a izolační zeleně lemující
stávající obytnou zástavbu Žebic na
východě

0,13 ha

ZO 5

pás ochranné a izolační zeleně podél
západní strany zastavěného území Borče

0,17 ha

ZO 6

pás ochranné a izolační zeleně oddělující RP 5 od silnice III. třídy v Borči

0,05 ha

ZO 7

plocha ochranné a izolační zeleně u
výrobního areálu v Borči

0,12 ha

ZO 8

pás ochranné a izolační zeleně podél
navrhované komunikace v Borči

0,31 ha

PLOCHY PŘESTAVBY A ROZVOJOVÉ PLOCHY V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
Plochy bydlení
RP 8 - BV

rozvojová plocha v jižní části zastavěného území sídla Boreč

0,27 ha

RP 9 - BV

rozvojová plocha v jihovýchodní části
zastavěného území sídla Boreč

0,24 ha

RP 10 BV

rozvojová plocha v severovýchodní části
zastavěného území sídla Boreč

0,27 ha

RP 11 BV

plocha přestavby v centrální části zastavěného území sídla Boreč

0,18 ha

Plocha přestavby

RP 12 BV

plocha přestavby v centrální části zastavěného území sídla Boreč

0,16 ha

Plocha přestavby

RP 13 BV

rozvojová plocha v západní části zastavěného území sídla Boreč

0,42 ha

RP 14 SV

plocha přestavby v jihovýchodní části
zastavěného území sídla Boreč

0,64 ha

Plocha přestavby

Plochy systému sídelní zeleně a veřejných prostranství
PV 1

jihovýchodní okraj menšího zemědělského areálu v Žebicích

0,14 ha

ZV 1

severozápadní okraj sídla Boreč

2,83 ha

ZV 2

jihozápadní sektor sídla Boreč

0,31 ha

Plocha asanace
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Označení

Lokalizace plochy

Výměra

ZO 2

pás ochranné a izolační zeleně na severozápadním okraji výrobního areálu v
Žebicích

0,06 ha

ZO 3

pás ochranné a izolační zeleně na jihozápadním okraji výrobního areálu v Žebicích

0,24 ha

ZO 4

pás ochranné a izolační zeleně na severovýchodním okraji výrobního areálu v
Žebicích

0,08 ha

Poznámka

Plochy vodní a vodohospodářské
VV 1

suchý poldr u lokality Zamyšlenec

0,20 ha

Plochy výrobní
VL 1

lehký průmysl ve východní části velkého
výrobního areálu v Žebicích

2,48 ha

Plocha přestavby

ÚZEMNÍ REZERVY
UR

územní rezerva pro plochy bydlení
v Žebicích

2,01 ha

DSm

územní rezerva pro plochy místních
komunikací v Žebicích

0,40 ha

DX

územní rezerva pro plochu pěší cesty
v Žebicích

0,01 ha

ZV 4

územní rezerva pro plochy veřejné zeleně v Žebicích

0,26 ha

ZO

územní rezerva pro plochy zeleně
ochranné a izolační v Žebicích

0,19 ha

Plochy ve fázi územní rezervy, doplňující
rozvojovou plochu RP 7.

4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
4.1 Dopravní infrastruktura
Územní plán stabilizuje stávající síť silnic, místních komunikací, lesních a polních
cest. V rámci výkresu dopravní infrastruktury jsou vymezeny úseky komunikací, u kterých je
předpokládána úprava pro odstranění dopravních závad. Vedení účelových komunikací (polních a lesních cest) může být upřesněno v rámci zpracování pozemkových úprav.
Územní plán dále vymezuje dvě nové komunikace, určené ke zpřístupnění návrhových ploch. Jedná se o místní komunikaci DSm 1 v sídle Boreč, určenou pro zpřístupnění
rozvojových ploch RP 3, RP 4 a RP 10 a návrhové plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení OS 1. Komunikace je vedena v délce přibližně 700 metrů podél východní strany zastavěného území Borče. Její realizace je také možná pouze v částečném rozsahu. V takovém
případě bude ústit na severní nebo jižní straně sídla a bude zakončena obrátkou. Konkrétní
řešení cesty bude odvozeno z projektu vycházejícího z detailního prozkoumání situace a
technických možností. Druhou navrhovanou komunikací (DSm 2) je přístupová cesta rozvojové plochy RP 7 v Žebicích. Zaústěna je na silnici III./2597, která v Žebicích končí. Z druhé
strany končí na v blízkosti navrhovaných odstavných ploch. Komunikace je doplněna o parkovací plochy, napojené na navrhovanou plochu občanské vybavenosti.
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Zadání územního plánu vyžadovalo vymezení odstavných ploch v rámci obou sídel.
V obci byly vymezeny čtyři plochy parkovišť, označené DSp 1 – 4. Tři plochy jsou v Borči,
jedna je navázána na rozvojovou plochu v Žebicích.
V rámci územní rezervy ploch pro bydlení UR v Žebicích byly vymezeny i územní rezervy pro plochy komunikací (DSm) a jednu pěší komunikaci (DX).
Jako územní rezerva jsou vymezeny další komunikace (DSm), včetně kratší cesty pro
pěší (DX), v rámci územní rezervy ploch pro bydlení ÚR.
Územní plán dále vymezuje návrh na vybudování cyklistické trasy, napojené na stávající cyklotrasu 8159 na severním okraji Borče a vedoucí na území obce Vrátno, přes Kluky.
Cyklotrasa povede po silnici III./25923 severním směrem, na území obce Kluky, kde se rozdvojí. Jedna větev překříží silnici II./259 a bude pokračovat po polní cestě k vrátenskému větrnému mlýnu. Odtud bude pokračovat po polní cestě až po napojení na cyklotrasu
0008. Druhá větev vede po silnici II./259 do sídla Kluky, kde se napojí na cyklotrasu 143.

4.2 Energetika
Koncepce zásobování obce energiemi se oproti současnému stavu nemění. Obec
bude nadále zásobována vedením vysokého napětí 22 kV ve čtyřech větvích zakončených
čtyřmi trafostanicemi, dvěma v Žebicích a dvěma v Borči. Ze stávajících trafostanic (podle
potřeby přezbrojených) budou zásobeny i rozvojové plochy. V rámci odůvodnění územního
plánu jsou formulována některá další doporučení organizačního charakteru.
Nové liniové stavby pro energetiku je možné umisťovat v rámci přípustného využití na
většinu ploch s rozdílným způsobem využití. Územní plán nevymezuje žádné samostatné
plochy pro výrobu elektřiny nebo tepla. Menší stavby tohoto typu mohou být umisťovány
v rámci výrobních areálů. V rámci obytných ploch je možné umisťovat solární články na střechy objektů.
Při realizaci veškerých záměrů musí být respektována ochranná pásma trafostanic i
vedení vysokého napětí v souladu s legislativou. Nezbytné přeložky vedení zajišťuje firma
ČEZ Distribuce na náklady vlastníků.

4.3 Vodní hospodářství
4.3.1

Vodohospodářská ochrana území

Povrchové vody
Povrchovými vodami z přívalového či dlouhodobého zvýšeného odtoku povrchových
vod může být ohroženo pouze sídlo Boreč, a to v úzkém pásu terénní muldy v intravilánu.
Ke zvýšení ochrany před povodňovým průtokem přes obec se navrhuje výstavba retenční nádrže v prostoru současného rybníčku Zamyšlenec. Nádrž bude mít charakter suchého poldru s nízkou, max. 2 m vysokou hrází.
V zastavěném území Borče se navrhuje provést drobné regulační stavby na vodoteči,
upřesněné konkrétním projektem, sloužící k ochraně jednotlivých potenciálně ohrožených
objektů. Tyto úpravy územně nevybočují ze stávajícího vedení toku.
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Okrajové části sídel vzhledem k morfologii terénu nejsou povrchovými vodami výrazně ohrožovány. Plochy na okrajích sídel tak lze v případě potřeby dostatečně ochránit i vsakovacími průlehy, rigoly, či jinými drobnými stavbami.
Podzemní vody
Celé území obce leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída. Údolí Košáteckého potoka jižně pod Borčí, včetně jeho bočních údolí leží ve
vyhlášeném vnitřním ochranném pásmu (II.A) zdrojů podzemních vod, s odběry pro vodárenské účely. Širší území, včetně území obce Boreč, leží ve vnějším ochranném pásmu
(II.B).
Výše uvedené skutečnosti s dalšími hydrogeologickými faktory si vynucují velmi obezřetné manipulování s možnými současnými i potenciálními zdroji znečištění podzemních
vod. Regulace aktivit v územích CHOPAV a územích s ochrannými pásmy podzemních zdrojů vod jsou dány příslušnými legislativními normami.
4.3.2

Koncepce zásobování pitnou vodou

Sídla Boreč i Žebice jsou připojena na Mšenský skupinový vodovod (okres Mělník)
přes vodojem u Vrátna. Tuto koncepci územní plán ponechává v platnosti. Přívodní vodovodní řad umožňuje zásobit vodou i předpokládaný nárůst počtu obyvatel.
Další výstavba v Žebicích nevyžaduje změny ve stávající rozvodné síti, pouze její
rozšíření pro novou výstavbu. Doplněno bude přívodní potrubí, vyznačené ve výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací jako V6, zásobující ploch RP 7. V Borči vzhledem ke stávajícím podmínkám rozvodné sítě, územní plán doporučuje postupnou výměnu
nevyhovujících úseků rozvodných řadů, čímž se zabezpečí možnost bezproblémového odběru pitné vody i pro nové objekty. Bez rekonstrukce stávající rozvodné sítě nelze napojit
zejména rozvojové plochy v jihovýchodní části sídla (RP 1, 2, 8, 9). Tyto plochy se na stávající síť napojí prostřednictvím přívodního potrubí, označeného ve výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací jako V1 – V6. Pro zajištění vyhovujících tlakových poměrů je
navržena plocha veřejně prospěšné stavby vodojemu (V8), který je na vodovodní systém
napojen potrubím V7.
Při využití ploch je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu nacházejícího se
v předmětném prostoru. Ochranné pásmo nesmí být zastavěno ani osázeno stromy a musí
zůstat na veřejně přístupném prostranství pro možnost opravy a údržby
4.3.3

Zachycování a čištění odpadních vod

Územní plán respektuje závěry formulované v krajském plánu rozvoje vodovodu a
kanalizací. Pro sídlo Boreč je tak stanovena koncepce založená na jímání odpadních vod do
nepropustných jímek a jejich ekologicky nezávadná likvidace. V Žebicích je stanoveno provést rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod, na niž bude napojena stávající kanalizační
síť. Nově navrhované plochy bydlení se k této síti připojí prostřednictvím navrhované stoky
K1 (viz výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací). V objektech, které jsou na
nižší niveletě než čistírna odpadních vod, se počítá s jímáním odpadních vod. Do doby rekonstrukce ČOV v Žebicích budou veškeré odpadní vody z nově postavených rodinných domů jímány v bezodtokových akumulačních jímkách.
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4.4 Nakládání s odpady
Na území obce se nenachází žádné samostatně vymezené plochy pro skladování či
manipulaci s odpady. Svoz odpadů bude zajišťován externě, v souladu s Obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně
5.1 Krajinná struktura
Vzhledem k charakteru území je koncepce uspořádání krajiny založena na jejím produkčním, zejména zemědělském charakteru. Zemědělské plochy (NZ) jsou vymezeny
v širším zázemí obou sídel, v rovinaté části území. Menší celek je vymezen v severní části
katastrálního území v návaznosti na sousední obce. Plochy lesa (NL) tvoří relativně úzké
pásy na okrajích zemědělské zóny ohraničené příkrými svahy Strašínského dolu a jeho výběžků na severu, jihozápadě, jihu, na jihovýchodě svahy dolu Doubravice.

5.2 Územní systém ekologické stability
Jako ekostabilizační prvek je vymezen zejména územní systém ekologické stability
(ÚSES). Ten byl vymezen ve dvou úrovních: regionální a lokální. V obou případech jsou na
území obce zastoupeny jak biokoridory, tak biocentra. Vymezený ÚSES je prakticky v celé
své rozloze funkční, jedná se tedy o plochy ekostabilní (plochy lesa, trvalých travních porostů, mimolesní zeleně atp.). Výjimku tvoří LBK 163, který je vymezený na pásu orné půdy
bezprostředně přiléhajícím k zastavitelnému území.
Na plochách a koridorech, určených pro vedení ÚSES, je nepřípustné provádět jakékoliv změny využití území, které by měly za následek snížení ekologické stability nebo měly
negativní dopad na druhovou diverzitu. V rámci ÚSES je nepřípustné umisťování staveb,
s výjimkou linií dopravní a technické infrastruktury. Plochy a koridory, které v současné době
neplní ekostabilizační funkci (tj. zejména orná půda) jsou veřejně prospěšným opatřením.
S tím je spojeno omezení vlastnických práv dle zákona.
Vedení biokoridorů a umístění biocenter může být upřesněno v rámci zpracování pozemkových úprav, musí však být zachována jejich funkčnost (viz minimální parametry stanovené metodikou).
Mimo prvky ÚSES jsou v území vymezeny následující návrhy, směřující ke zvýšení
kvality přírodního prostředí:
•

oboustranný doprovod podél polní cesty v místní části Na drahách,

•

oboustranný doprovod podél polní cesty od zatáčky silnice u Žebic k rokli u Končin,

•

oboustranný doprovod podél polní cesty jako součást lokálního biokoridoru č. 120
v místní části Pod vrátenskou cestou (překračuje na k. ú. Kluky),

•

oboustranné stromořadí podél silnice do Žebic k silnici do Kluků,
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•

oboustranné členité výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty od zemědělského
areálu v Žebicích do Borče,

•

doplnění části zapojeného doprovodného porostu podél bývalé cesty od lokality U cihelny do Borče,

•

členitá výsadba navrhovaného LBK č. 163 v minimální šířce 15 m na východním
okraji Borče a východním směrem podél polní cesty k začátku dolu Doubravice,

•

oboustranné členité výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty z Borče na sever do
místní části Nad lobečskou cestou a Za dolcemi.

Současná liniová zeleň bude postupně obnovována, a to zejména podél silnic do a
Mladých Všelis, do Kluků a do Skalska. Pro výsadbu kolem silnic nejsou vhodné ovocné dřeviny. Nepřípustné jsou keřové porosty. Vysazované druhy dřevin by měly být místně původní.
Navrhované skladebné části ÚSES, funkční i nefunkční, jsou uvedeny v tabulkovém
přehledu na následující straně a v grafické části územního plánu.
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Navrhovaná vymezená lokální biocentra a biokoridory
Vysvětlivky: LBC – lokální biocentrum, LBK – lokální biokoridor; (průběžné číslování v rámci Okresního generelu ÚSES Mladá Boleslav)
č.

název

katastrální území

celková výměra prvku/
výměra na k. ú. v ha

funkčnost

současný stav

cílový stav

LBC 192

U Kamlů

Boreč, Ostrý

7,4/3,2

funkční

lesní porost

lesní porost

LBC 194

Obecní chobot u Borče

Boreč

4,6

funkční

lesní porost

lesní porost

LBC 196

Chobota

Boreč

3,2

funkční

lesní porost

lesní porost

LBK 120

Pod borečskou cestou

Boreč, Kluky

4,7/2,4

funkční

lesní porost, travnatý
doprovod polní cesty

liniové společenstvo

LBK 163

U Borče

Boreč

1,70

nefunkční v části
své trasy

lesní a travinobylinné
porosty, orná půda

lesní a liniové společenstvo

LBK 164

V dolcích

Boreč, Kluky

2,5/2,3

funkční

lesní a travinobylinné
porosty

lesní a liniové společenstvo

LBK 165

U průhonu

Boreč, Doubravička

2,1/1,3

funkční

lesní porost, nivní louka

lesní porost

Navrhovaná vymezená regionální biocentra a biokoridory
Vysvětlivky: RBC – regionální biocentrum, RBK – regionální biokoridor; číslování: dle ÚTP NR a R ÚSES; (průběžné číslování v rámci Okresního generelu ÚSES Mladá Boleslav)
č.

katastrální území

výměra prvku na k. ú. v ha

funkčnost

současný stav

cílový stav

RBC 1243
(13)

Vrátno, Boreč, Stránka

41,0

funkční

lesní porost

lesní porost

RBK 682
(15)

Boreč, Stránka, Kadlín, Malé
Všelisy atd.

3,0

funkční

lesní porost

lesní porost
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5.3 Protierozní opatření
Vodní a větrnou erozí je aktuálně ohrožena celá rovinatá zemědělská část katastrálního území.
Opatření proti účinkům především větrné eroze jsou navržena především jako oboustranné vegetační doprovody stávajících a bývalých polních cest a silnic. Stejnou funkci mají
také obvodové pásy vysoké zeleně na místech přímých kontaktů orné půdy se stávající a
navrhovanou obytnou zástavbou, uvedené jako zeleň ochranná a izolační.
Územní plán dále připouští na zemědělských plochách výsadbu krajinné půdoochranné zeleně (např. větrolamy, meze,…). Podmínkou takové realizace je prokázání konkrétního ohrožení půdy výpočtem nebo s poukazem na reálný stav v území. Tato opatření
mohou být provedena v rámci komplexních pozemkových úprav. Jejich efektivita je podmíněna přizpůsobením agrotechnických postupů.

5.4 Prostupnost krajiny
Územní plán stabilizuje stávající síť polních a lesních cest v krajině a doplňuje je o
doprovodnou zeleň. Rozsáhlé lány orné půdy jsou rozděleny návrhy liniové zeleně. V rámci
komplexních pozemkových úprav mohou být na základě projektu vymezeny i další cesty.
Jejich vymezení je připuštěno v rámci regulativů územního plánu.

6 Stanovení podmínek pro využití ploch a rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
6.1 Plochy zastavěného území a zastavitelné plochy
6.1.1

Plochy bydlení

Na stávajících plochách bydlení v zastavěném území je možné umístit stavby rodinných domů za předpokladu splnění podmínek Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a souvisejících předpisů.

BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
Hlavní využití:
•

bydlení v rodinných domech venkovského typu;
Přípustné využití:

•

produkční a okrasné zahrady;
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•

přeměna stávajících objektů pro bydlení na objekty pro rekreační využití (chalupaření);

•

dětská hřiště;

•

místní komunikace, veřejná prostranství včetně drobných ploch pro sport, veřejná zeleň;

•

garážová stání, nezbytná technická vybavenost;

•

zahradní bazény, drobné zahradní stavby (např. skleníky, kůlny, altány atp.);

•

drobná pěstitelská a chovatelská činnost;

•

nerušící prvky občanské vybavenosti (např. živnostenské aktivity lokálního významu,
maloobchodní prodej, stravovací a ubytovací služby) v rámci objektu bydlení nebo
maximálně v jedné samostatně stojící stavbě splňující požadavky §104 odst. 2
písm. d) stavebního zákona.
Podmíněně přípustné využití:

•

stavby pro rodinnou rekreaci pokud nenarušují kompaktní zástavbu pro bydlení;

•

živnostenské aktivity lokálního významu, nenarušující hygienické normy pro bydlení;

•

plocha RP 7 – kromě výstavby venkovského typu se připouští i výstavba dvojdomů či
řadových domů.
Nepřípustné využití:

•

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené ve Vyhlášce 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
na výstavbu.
Prostorové podmínky využití:

•

nezpevněné plochy schopné vsakování dešťových vod musí zabírat alespoň 40%
výměry pozemku;

•

z hlediska ochrany krajinného rázu je maximální výška objektu omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví.

•

plocha RP 1 – situovaní staveb v ochranném pásmu lesa je podmíněno souhlasem
orgánu státní správy lesů;

•

plocha RP 2 – využití části plochy je podmíněno vyjednáním výjimky z ochranného
pásma hřbitova. Výstavba musí respektovat ochranné pásmo silnice;

•

plocha RP 6 – výstavba musí respektovat ochranné pásmo vrchního vedení vysokého napětí 22 kV, pokud nedojde k jeho přeložení;

6.1.2

Plochy smíšené obytné

SV – plochy smíšené obytné – venkovské
Hlavní využití:
•

bydlení v domech a usedlostech s hospodářským zázemím, obslužnou sférou a/nebo
nerušící výrobní činností.
Přípustné využití:

•

sady, okrasné a užitkové zahrady;
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•

přístupové komunikace, veřejná prostranství;

•

odstavné plochy a garážová stání pro potřebu provozu objektu;

•

nezbytná technická infrastruktura;

•

zahradní bazény, drobné zahradní stavby (např. skleníky, kůlny, altány atp.);

•

komerční ubytovací kapacity do 15 lůžek;

•

objekty a plochy pro nerušící výrobní činnost, obslužnou sféru a hospodářskou produkci včetně objektů pro drobný chov domácích zvířat.
Podmíněně přípustné využití:

•

plocha RP 14: výstavba musí respektovat ochranné pásmo vedení vysokého napětí,
pokud nedojde k jeho přeložení.
Nepřípustné využití:

• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu.
Podmínky prostorového uspořádání
•

podíl zpevněných a zastavěných ploch max. 40 %;

•

maximální výška zástavby dvě nadzemní podlaží s možností využití podkroví.

6.1.3

Plochy občanského vybavení

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
Hlavní využití:
•

stavby pro veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.
Přípustné využití:

•

doplňkové stavby ke stavbě hlavní, zařízení technické infrastruktury, nezbytná technická vybavenost;

•

byty v rámci objektů staveb pro veřejnou správu;

•

veřejná zeleň, zeleň zahrad, prvky drobné architektury (křížky, pomníky);

•

odstavné plochy.
Nepřípustné využití:

•

využití území a činnosti, které by narušovaly hlavní funkční využití plochy.

OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Hlavní využití:
•

hřiště pro míčové sporty (fotbal, volejbal apod.);
Přípustné využití:

•

stavby pro sportovní vyžití;

•

sociální zařízení, klubovny, občerstvení, altánky, přístřešky;

•

přístupové komunikace, parkoviště;

•

nezbytná technická infrastruktura;
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•

zeleň.
Nepřípustné využití:

•

jakékoliv jiné využití, které by narušovalo nebo ztěžovalo využití hlavní.

OM – občanské vybavení – komerční a malá zařízení
Hlavní využití:
•

obslužná a stravovací zařízení, plochy pro maloobchodní prodej.
Přípustné využití:

•

parková úprava okolí, ochranná a izolační zeleň;

•

obchodní a skladovací objekty;

•

komunikace, nezbytná technická vybavenost, manipulační a odstavné plochy.
Podmíněně přípustné využití:

•

doplňkové využití objektu pro bydlení, pokud nebude docházet k provozním střetů
obou funkcí.
Nepřípustné využití:

•

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené ve Vyhlášce 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
na výstavbu.

OH – občanské vybavení – hřbitovy
Hlavní využití:
•

prostor pietního významu pro ukládání ostatků zesnulých, umísťování pomníků a hrobek.
Přípustné využití:

•

sakrální objekty a objekty spojené s provozem hřbitova;

•

nezbytná technická vybavenost;

•

zeleň parkového charakteru, umísťování drobné architektury a mobiliáře, soch.
Nepřípustné využití:

•

všechny činnost, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím území hřbitova, zejména takové, které by narušovaly jeho pietní charakter.

6.1.4

Plochy veřejných prostranství

PV – veřejná prostranství
Hlavní využití:
•

veřejné prostory s možností setkávání obyvatel a zeleň podél komunikací;
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Přípustné využití:
•

vodní plocha, informační tabule, drobné architektonické prvky (sochy, pomníky, fontány, objekty sakrální architektury aj.);

•

plochy parkově upravené zeleně, malé dětské hřiště;

•

autobusová zastávka s čekárnou, cyklotrasy, místní a pěší komunikace a jejich vegetační doprovod;

•

stánkový prodej;

•

nezbytná technická infrastruktura.
Nepřípustné využití:

•

jakékoliv využití, které by znemožnilo veřejné využívání plochy.

ZV – veřejná zeleň
Podmínkou využití plochy je respektovat dané stanovištní podmínky, využívat původní rostlinné druhy a zajistit odpovídající druhovou pestrost
Hlavní využití:
•

parkově upravené plochy.
Přípustné využití:

•

pěší stezky a cyklistické trasy včetně nezbytného zázemí (lavičky, přístřešky, odpadkové koše atp.);

•

nezbytná technická infrastruktura,

•

drobné vodní plochy,

•

ochranná a izolační zeleň,

•

drobné stavby sloužící potřebám údržby zeleně.
Podmíněně přípustné využití:

•

plochy pro malé dětské hřiště pokud svým rozsahem nenaruší hlavní využití;

•

plochy pro aktivní odpočinek s jednoduchým vybavením pokud svým rozsahem či
charakterem nenaruší hlavní využití.
Nepřípustné využití:

•

jakákoliv jiná investiční činnost, která by znemožnila veřejné využívání ploch.

6.1.5

Plochy systému sídelní zeleně

ZO – zeleň ochranná a izolační
Podmínkou využití plochy je respektovat dané stanovištní podmínky, využívat původní rostlinné druhy a zajistit odpovídající druhovou pestrost
Hlavní využití:
•

stromová a keřová společenstva s pozitivním vlivem na okolní plochy.
Přípustné využití:

•

komunikace pro pěší, cyklotrasy;
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•

nezbytná technická vybavenost.
Podmíněně přípustné využití:

•

stavby a opatření na ochranu zastavěného území, pokud je nelze funkčně výhodněji
umístit mimo tuto funkční plochu;

•

malé vodní plochy, pokud nenaruší hlavní funkci.
Podmínky prostorového využití:

•

v rámci ochranného pásma elektrického vedení je možné sázet pouze nízká, keřová
společenstva.
Nepřípustné využití:

•

jakékoliv stavby s výjimkou staveb přípustných a podmíněně přípustných.

ZS – zeleň soukromá a vyhrazená
Hlavní využití:
•

okrasné a užitkové zahrady, sady.
Přípustné využití:

•

umisťování drobné zahradní architektury, včetně altánků a pergol;

•

hospodářské objekty pro účely údržby zahrady;

•

drobné vodní plochy, bazény;

•

pěšiny a účelové komunikace.
Podmíněně přípustné využití:

•

drobné stavby pro rekreaci;

•

dětská hřiště, pokud nenaruší hlavní využití plochy.
Nepřípustné využití:

•

jakékoliv jiné stavby.

6.1.6

Plochy dopravní infrastruktury

DSs – dopravní infrastruktura – silnice
Hlavní využití:
•

silnice III. třídy;
Přípustné využití:

•

veřejné odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů.

•

chodníky, doprovodná zeleň;

•

liniové stavby sítí technického vybavení;

•

mobiliář (lavičky, informační cedule,…);

•

cyklotrasy.
Nepřípustné využití:

•

jakékoliv využití, které by ohrožovalo bezpečnost a plynulost silničního provozu.
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DSm – dopravní infrastruktura – místní komunikace
Hlavní využití:
•

místní komunikace vyhovující svými parametry normě ČSN 736110 a souvisejících
předpisům.
Přípustné využití:

•

chodníky, doprovodná zeleň;

•

liniové stavby sítí technického vybavení.
Nepřípustné využití:

•

ostatní využití.

DX – dopravní infrastruktura – pěší cest
Hlavní využití:
•

cesty se zpevněným, nezpevněným či travnatým povrchem vyhrazené pro pěší.
Přípustné využití:

•

zeleň;

•

mobiliář (lavičky, informační cedule,…);

•

liniové stavby sítí technického vybavení.
Nepřípustné využití:

•

jakékoliv využití, které by zhoršovalo schůdnost cesty.

DSp – dopravní infrastruktura – parkoviště
Hlavní využití:
•

odstavné plochy pro dočasné stání určené pro motorová vozidla.
Přípustné využití:

•

stavby a opatření zvyšující bezpečnost provozu;

•

mobiliář (lavičky, informační cedule,…);

•

nezbytná technická infrastruktura;

•

okrasná zeleň.
Nepřípustné využití:

•

stavby a opatření zhoršující rozhledové poměry při výjezdu z parkoviště na silnici či
místní komunikaci.

DSg – dopravní infrastruktura – garážová stání
Hlavní využití:
•

objekty pro dlouhodobé stáni motorových vozidel.
Přípustné využití:

•

přístupové komunikace;
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•

veřejná prostranství, okrasná zeleň;

•

nezbytná technická infrastruktura.
Nepřípustné využití:

•

jakékoliv jiné využití, zejména využití ohrožující bezpečnost odstavených vozidel, uživatelů garáží nebo okolí garáží (opravárenská činnost apod.);

•

výrobní činnosti.

6.1.7

Plochy výroby a skladování

VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba
Hlavní využití:
•

plochy a objekty zemědělské výroby;
Přípustné využití:

•

parkovací plochy pro zemědělské stroje, osobní a nákladní automobily;

•

administrativní objekty, služební byt;

•

drobná výrobní a opravárenská činnost, skladování, plochy pro prodej;

•

nezbytná technická vybavenost;

•

obslužné komunikace;

•

zeleň.
Podmíněně přípustné využití:

•

výrobní a opravárenské služby, stavební základny, sklady, obchodní zařízení, které
neovlivní negativně okolní stávající ani navrhovanou obytnou zástavbu.
Nepřípustné využití:

•

stavby a činnosti, které by hlukovými, pachovými, vibračními a světelnými projevy rušily okolní obytné prostředí.

VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba
Hlavní využití:
•

plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby;
Přípustné využití:

•

odstavné plochy pro zemědělské a stavební stroje, osobní a nákladní automobily;

•

administrativní objekty;

•

nezbytná technická vybavenost;

•

obslužné komunikace;

•

zeleň.
Nepřípustné využití:

•

stavby a činnosti, které by hlukovými, pachovými, vibračními a světelnými projevy rušily okolní obytné prostředí.
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VL – výroba a skladování - lehký průmysl
Hlavní využití:
•

plocha výrobního areálu lehkého průmyslu, který negativními vlivy nad přípustnou
mez nepřekračuje hranice areálu.
Přípustné využití:

•

odstavné plochy pro stroje, osobní a nákladní automobily, manipulační plochy;

•

administrativní objekty;

•

nezbytná technická vybavenost;

•

obslužné komunikace;

•

zeleň.
Podmíněně přípustné využití:

•

záměry s možnostmi vyvolávat významné dopravní zatížení nebo s předpokladem
umístění stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší kategorie střední až zvláště velký, které musí být prověřeny rozptylovou studii imisního zatížení ve vztahu k obytné
zástavbě (ve stupni projektové EIA nebo DÚR);

•

záměry s potenciálními stacionárními a liniovými zdroji hluku, které musí být prověřeny akustickou studií šíření hluku ze stacionárních zdrojů a z dopravy vůči nejbližším
akusticky chráněným objektům a území (ve stupni projektové EIA nebo DÚR).
Nepřípustné využití:

•

stavby a činnosti, které by hlukovými, pachovými, vibračními a světelnými projevy rušily okolní obytné prostředí.
Podmínky prostorového uspořádání

•

bude respektováno stávající ochranného pásmo vrchního vedení 22kV, pokud nedojde k přeložení vedení.

6.1.8

Plochy vodní a vodohospodářské

VV – vodní toky a plochy
Hlavní využití:
•

vodní nádrž.
Přípustné využití:

•

doprovodná zeleň, technické úpravy;

•

nezbytná technická vybavenost.
Nepřípustné využití:

•

veškeré stavby a činnosti snižující kvalitu vody nebo omezující její využití;

•

stavby nesouvisející s využitím vodní plochy.
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6.1.9

Plochy technické infrastruktury

TIv – inženýrské sítě – zásobování vodou
Hlavní využití:
•

plochy a objekty pro zásobování sídel pitnou vodou (vodárna, vodojem, tlakovací stanice).
Přípustné využití.

•

travní porosty, ochranná a izolační zeleň;

•

přístupová komunikace;

•

další nezbytná technická infrastruktura.
Nepřípustné využití:

•

Jakékoliv stavby a činnosti, které by měly negativní vliv dodávky vody.

TIc – inženýrské sítě – plochy nakládání s odpadními vodami
Hlavní využití:
•

Čistírna odpadních vod.
Přípustné využití:

•

nezbytná technická infrastruktura, přívod a odvod splaškových vod;

•

manipulační plochy,

•

zeleň.
Nepřípustné využití.

•

Jakékoliv jiné využití.

6.2 Plochy nezastavěného území
6.2.1

Plochy vodní a vodohospodářské

VV - vodní toky a plochy
Hlavní využití:
•

vodní plocha občasného charakteru (suchý poldr) včetně ploch a koridorů ÚSES;
Přípustné využití:

•

doprovodná a břehová zeleň, revitalizace toku;

•

nezbytná technická infrastruktura;

•

těleso hráze a obslužné objekty;

•

technické i organizační úpravy mající za účel zdržení vody v krajině a jeho neškodný
průtok zastavěným či zastavitelným územím.
Nepřípustné využití:

•

veškeré stavby a činnosti snižující kvalitu zdroje podzemní čí povrchové vody nebo
omezující jeho využití;
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•

stavby nesouvisející s využitím vodního zdroje, plochy či toku.
Podmínky prostorového uspořádání:

•

v plochách a koridorech, které jsou v rámci ploch vodních a vodohospodářských
územním plánem vymezeny jako prvky ÚSES, budou respektovány požadavky formulované v kapitole 6.2.6.

6.2.2

Plochy dopravní infrastruktury

DSs – dopravní infrastruktura – silnice
Hlavní využití:
•

silnice III. třídy;
Přípustné využití:

•

veřejné odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů.

•

chodníky, doprovodná zeleň;

•

liniové stavby sítí technického vybavení;

•

mobiliář (lavičky, informační cedule,…);

•

cyklotrasy.
Nepřípustné využití:

•

jakékoliv využití, které by ohrožovalo bezpečnost a plynulost silničního provozu.

DSu – dopravní infrastruktura – účelové komunikace
Hlavní využití:
•

polní a lesní cesty vyhovující svými parametry normě ČSN 736108 (lesní cesty), respektive ČSN 736109 (polní cesty) a souvisejících předpisům.
Přípustné využití:

•

doprovodná zeleň;

•

pěší a cyklistické stezky;

•

prvky ÚSES;

•

liniové stavby sítí technického vybavení.
Nepřípustné využití:

•

jakékoliv využití, které by snižovalo prostupnost krajiny nebo mělo negativní vliv na
okolní krajinu.

6.2.3

Plochy zemědělské

NZop - orná půda
Hlavní využití:
•

orná půda a ekostabilizační zeleň v plochách a koridorech ÚSES.
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Přípustné využití:
•

stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 – Stavebního zákona
č. 183/2006 Sb.;

•

pěší, cyklistické a účelové komunikace, vegetační doprovody;

•

nezbytná technická vybavenost;

•

vytváření opatření omezující škodlivé účinky přívalových vod (meliorační průlehy, poldry atp.);

•

územní systém ekologické stability, protierozní opatření, rozptýlená zeleň, meze a
remízky.
Podmíněně přípustné využití:

•

polní cesty především s nezpevněným povrchem navržené v rámci komplexních pozemkových úprava, obnova historických cest;

•

vyhlídková místa, rozhledny, prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační
tabule, turistické značky) pokud výrazným způsobem neomezují hlavní využití;

•

dočasné oplocení lesních školek, školek okrasných dřevin, školek ovocných stromů,
sadů, obor a plantáže vánočních stromků a jejich oplocení;

•

stavby pozemních komunikací, liniové stavby pokud je nelze vést v trase současných
liniových staveb;

•

úpravy vodních toků za účelem zvýšení ekologické stability a zdržení vody v krajině
(revitalizace toků, retenční nádrže, poldry).
Nepřípustné využití:

•

scelování ploch orné půdy;

•

rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných přírodních prvků,

•

jakákoliv výstavba s výjimkou staveb uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona
č. 183/2006 Sb.
Podmínky prostorového uspořádání:

•

v plochách a koridorech, které jsou v rámci ploch vodních a vodohospodářských
územním plánem vymezeny jako prvky ÚSES, budou respektovány požadavky formulované v kapitole 6.2.6

NZtp – travní porost
Hlavní využití:
•

louky, pastviny a ekostabilizační zeleň v plochách a koridorech ÚSES.
Přípustné využití:

•

stromová a keřová společenstva, doprovodná zeleň cest;

•

stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 – Stavebního zákona
č. 183/2006 Sb.;

•

pěší, cyklistické a účelové komunikace, vegetační doprovody silnic a účelových komunikací,

•

nezbytná technická vybavenost;

•

vytváření opatření omezující škodlivé účinky přívalových vod;
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•

územní systém ekologické stability, protierozní opatření, rozptýlená zeleň, meze a
remízky.
Podmíněně přípustné využití:

•

dělení větších ploch krajinou zelení pokud se tím zvýší ekologická stabilita území,
hodnota krajinného rázu, případně úrodnost polí;

•

vyhlídková místa, rozhledny, prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační
tabule, turistické značky) pokud výrazným způsobem neomezují hlavní využití;

•

dočasné oplocení lesních školek, školek okrasných dřevin, školek ovocných stromů,
sadů, obor a plantáže vánočních stromků a jejich oplocení;

•

stavby pozemních komunikací, liniové stavby pokud je nelze vést v trase současných
liniových staveb;

•

úpravy vodních toků za účelem zvýšení ekologické stability a zdržení vody v krajině
(revitalizace toků, retenční nádrže, poldry);

•

polní cesty zvyšující prostupnost krajiny.
Nepřípustné využití:

•

rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných přírodních prvků,

•

jakákoliv výstavba s výjimkou staveb uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona
č. 183/2006 Sb.
Podmínky prostorového uspořádání:

•

v plochách a koridorech, které jsou v rámci ploch vodních a vodohospodářských
územním plánem vymezeny jako prvky ÚSES, budou respektovány požadavky formulované v kapitole 6.2.6

6.2.4

Plochy lesní

NL – plochy lesní
Hlavní využití:
•

pozemky plnící funkci lesa a ekostabilizační zeleň v plochách a koridorech ÚSES.
Přípustné využití:

•

stavby, zařízení a jiná opatření a plochy související s lesní výrobou uvedené v § 18
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.;

•

účelové komunikace, pěší stezky a cyklistické trasy;

•

nezbytná technická vybavenost pro stavby spojené s obhospodařováním lesa a jiná
technická infrastruktura, stanovená územním plánem;

•

územní systémy ekologické stability, protierozní opatření, vodní plochy;

•

vyhlídková místa, rozhledny, prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační
tabule, turistické značky);

•

oplocenky, krmelce, přístřešky proti dešti, lavičky a informační tabule.
Podmíněně přípustné využití:

•

stavby pozemních komunikací, liniové stavby pokud je nelze vést v trase současných
liniových staveb;
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•

úpravy vodních toků za účelem zvýšení ekologické stability a zdržení vody v krajině
(revitalizace toků).
Nepřípustné využití:

•

velkoplošné stavby a činnosti, které vyvolávají rozsáhlý úbytek lesního půdního fondu;

•

umisťování objektů nesouvisejících s péčí o les;

•

výstavba jakýchkoliv objektů, kromě staveb uvedených v § 18 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb.
Podmínky prostorového uspořádání:

•

v plochách a koridorech, které jsou v rámci ploch vodních a vodohospodářských
územním plánem vymezeny jako prvky ÚSES, budou respektovány požadavky formulované v kapitole 6.2.6

6.2.5

Plochy smíšené nezastavěného území

NV – zeleň vysoká mimolesní
Podmínkou využití plochy je respektovat dané stanovištní podmínky, využívat původní rostlinné druhy a zajistit odpovídající druhovou pestrost.
Hlavní využití:
•

stromová společenstva, liniová doprovodná zeleň a ekostabilizační zeleň v plochách
a koridorech ÚSES;
Přípustné využití:

•

využití, která podporují ochrannou, hygienickou a estetickou funkci;

•

protipovodňová opatření a opatření proti přívalovým vodám;

•

umisťování technické infrastruktury nenarušující hlavní využití.
Podmíněně přípustné využití:

•

keřová společenstva pokud netvoří doprovodnou zeleň silnici.
Nepřípustné využití:

•

činnosti, stavby a využití, která by narušovala hlavní využití ploch, zejména jejich krajinotvornou, estetickou, ochrannou, hygienickou, půdoochrannou či ekostabilizační
funkci.
Podmínky prostorového uspořádání:

•

v plochách a koridorech, které jsou v rámci ploch vodních a vodohospodářských
územním plánem vymezeny jako prvky ÚSES, budou respektovány požadavky formulované v kapitole 6.2.6
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6.2.6

Plochy a koridory územního systému ekologické stability

Při plošném překryvu s jinými plochami jsou regulativy ploch a koridorů územního
systému ekologické stability (ÚSES) vždy nadřazené regulativům ostatních ploch.
Hlavní využití:
•

ekostabilizační prvky utvářející strukturu ÚSES s využitím výhradně domácích druhů
dřevin, sloužící k zachování a posílení biologické diverzity, přírodních hodnot a biotopů.
Přípustné využití:

•

tvorba interakčních prvků jako jedné ze skladebných částí ÚSES na lokální úrovni.
Podmíněně přípustné:

•

liniové stavby technické a dopravní infrastruktury, pokud nenaruší funkci ÚSES a nelze je umístit mimo ÚSES;

•

rekreační využití bez stavební činnosti, nenarušující svým dopadem kvalitu prostředí
a krajinný ráz;

•

pěší, cyklistické a turistické trasy, naučné stezky a hipotrasy s přiměřeným vybavením
(orientační a informační systém, odpočívadla, drobná architektura apod.), pokud nenaruší ekostabilizační funkci zeleně a funkci jednotlivých biotopů.
Nepřípustné využití:

•

změny kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability;

•

intenzivní hospodaření na těchto plochách, těžba nerostů, umisťování skládek;

•

umisťování staveb (kromě staveb liniových);

•

odvodňování; úprava vodních toků a nádrží vyjma revitalizací.
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7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
Všechny navrhované veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření
a asanace jsou situovány v katastrální mapě 1 : 2 880, avšak pro přehlednost jsou vytištěny
zmenšením do měřítka 1 : 5 000 katastrální mapy.
Přesné vymezení polohy veřejně prospěšné stavby je určeno ve výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Parcely, uvedené jako dotčené, jsou zpravidla zahrnuty do ploch pro veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace pouze částečně.

7.1 Veřejně prospěšné stavby
Označení

Označení v
Název, sídlo
hlavním
výkresu

Dotčené parcely
DOPRAVNÍ STAVBY

D1

DSm1

záhumenková cesta – západní okraj sídla,
Boreč

128/1, 158, 198/1

D2

DSm1

přístupová cesta k RP 7 včetně odstavného
parkoviště, Boreč

778, 784

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Zásobování pitnou vodou

V1

vodovodní potrubí pro RP 1, Boreč

496/1, 496/2, 499/1

V2

vodovodní potrubí pro RP 3 a RP 4, Boreč

st. 15, 128/1, 696

V3

vodovodní potrubí pro RP 6, Boreč

663/1, 680/1

V4

vodovodní potrubí pro RP 10, Boreč

st. 20

V5

vodovodní potrubí pro RP 5, Boreč

62/1, 669, 670

V6

vodovodní potrubí pro RP 7, Žebice

758, 778/1, 782/2

V7

Vodovodní potrubí pro TIv1, Boreč

65, 692/2

Plocha pro vodojem, Boreč

65

Kanalizační stoka pro RP7, Žebice

778/1, 781, 782/2, 782/3

V8

TIv1

Splašková kanalizace

K1

7.2 Veřejně prospěšná opatření
Označení

Dotčené parcely
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

LBK 163

499/1, 579/1

7.3 Plochy asanací
Označení

Označení v
Název, sídlo
hlavním
výkresu

Dotčené parcely
DOPRAVNÍ STAVBY

A1

PV 1

asanace objektů zemědělského areálu, Žebice

st. 123/1, st. 123/2
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8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Veřejně prospěšné stavby ani opatření, pro které by bylo možné uplatnit předkupní
právo, územní plán nevymezuje.

9 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
9.1 Územní plán – textová část
Textová část územního plánu obsahuje 30 stran. Přílohou textové části je samostatná příloha civilní ochrany, která má 4 strany textové části a tři strany grafické přílohy.

9.2 Grafická část územního plánu
Grafická část územního plánu obsahuje následující výkresy:
1. Základního členění území

1 : 5 000

2 listy

2. Hlavní výkres – Urbanistická koncepce s vymezením
ploch s rozdílným využitím

1 : 5 000

2 listy

3. Hlavní výkres – Koncepce veřejné infrastruktury

1 : 5 000

2 listy

4. Hlavní výkres – Koncepce uspořádání krajiny

1 : 5 000

2 listy

5. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

1 : 5 000

2 listy

9.3 Územní plán - odůvodnění
Odůvodnění územního plánu obsahuje 46 stran.

9.4 Grafická část odůvodnění územního plánu
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje následující výkresy:
6. Koordinační výkres

1 : 5 000

2 listy

7. Koordinační výkres – jádrové území

1 : 2 880

3 listy

8. Širší vztahy

1 : 50 000

2 listy

9. Předpokládané zábory půdního fondu

1 : 5 000

2 listy
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10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
V sídle Žebice je vymezena rozsáhlá plocha územní rezervy pro plochy bydlení
(ÚR 1), doplněná územními rezervami pro místní (DSm), pěší komunikace (DX) a územní
rezervou pro veřejné prostranství (PV 1) a ochrannou a izolační zeleň. Celková výměra těchto územních rezerv je 3,17 ha. V případě využití územní rezervy se tyto plochy budou řídit
podle regulativů pro příslušné plochy ve shodě s ostatními navrhovanými plochami stejného
charakteru. Územní rezerva bude prověřena, pokud dojde k vyčerpání pozemků určených
k zastavění, nebo pokud tyto pozemky nebude možné využít vzhledem k majetkoprávním
nebo jiným vztahům v území. Zejména se počítá s využitím ploch územní rezervy v případě,
že dojde k oživení výroby v areálech v Žebicích.

11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti
Změna využití území je podmíněna vypracováním územní studie u dvou ploch v sídle
Boreč. Jedná se o plochy většího rozsahu, kde je nezbytné řešit zejména vymezení a uspořádání veřejných prostranství (centrálního prostranství), přístupových komunikací, ale i uspořádání objektů tak, aby nedošlo k narušení stávajícího charakteru sídla.
Územní studie bude pořízena v případě zájmu o využití plochy, nejpozději však do
čtyř let od vydání územního plánu. Pokud v tomto termínu k vypracování studie nedojde,
bude při vypracování aktualizace územního plánu nebo jeho změny zváženo ponechání plochy mezi plochami zastavitelnými. V případě, že plocha bude nadále ponechána mezi plochami zastavitelnými, územní studie bude nadále vyžadována.
Data o územní studii budou do evidence územně plánovací činnosti vložena
v nejkratším možném termínu od jejího pořízení.
Výčet ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro
rozhodování, je uveden v následující tabulce:
Označení

Lokalizace plochy

Výměra

Poznámka

Plochy bydlení
RP 1

jihovýchodní okraj sídla Boreč

1,07 ha

Využití pro účel bydlení je částečně limitováno ochranným pásmem lesa, které
územní plán navrhuje zmenšit na 25 metrů.

RP 5

severní okraj sídla Boreč.

0,83 ha

Využití plochy pro bydlení je omezením
ochranného pásma starého hřbitova na 60
metrů.
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