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1.A  Vymezení zastavěného území 
Zastavěné území je vyjádřeno v grafických přílohách územního plánu. Hranice 

zastavěného území byla stanovena v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon). 
 
 

1.B Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
  Obec Ţďárek je lokalizována v urbanisticky stabilizovaném území. Sídelní i 
spádové vztahy zůstanou zachovány. 
  Hlavní cíl v souvislosti s novým územním plánem je vymezení nových ploch 
pro výstavbu rodinných domů při akceptování stávající funkční i prostorové struktury obce. 
Spolu s ním budou prověřeny a vymezeny souvisící okruhy technické, dopravní a 
občanského vybavení. 
 
1.B.1  Památková ochrana 

V obci se nacházejí památkově chráněné objekty zapsané v ústředním 
seznamu nemovitých kulturních památek : 

Kaplička se zvoničkou  12646 / 5-5769 
Krucifix    28152 / 5-4473 
Venkovská usedlost č.p. 2  10257 / 5-5563 
 
Evidované památné stromy v zájmovém území nejsou. 

 
 

1.C Urbanistická koncepce 
Ţďárek, jak jiţ bylo řečeno, leţí v urbanisticky stabilizovaném území. Rovněţ 

sídelní kostra regionu je ukončená a v dohledné budoucnosti nedozná ţádných významných 
změn. Obec má zemědělsko obytný charakter. Existuje zde rezidenční potenciál, který se 
odvozuje z příhodné lokalizace obce při silnici R 35. Pro Ţďárek jsou proto důleţité plochy 
pro výstavbu rodinných domů. 
  Řešení územního plánu akceptuje výše uvedený základní trend. Byla 
zdůrazněna nabídka pro bydlení. 
  Základní sídelní struktura zůstane nezměněna. Navrţené zástavbové náměty 
jsou v souvislosti se zastavěným územím. Nebudou se zakládat nové prostorově oddělené 
zástavbové prvky v krajině.  
 
 

1.C.1  Vymezení zastavitelných ploch 
 

Plochy bydlení 
  Ve funkčním okruhu bydlení se územním plánem vymezují plochy v kategorii : 
  BV PLOCHY BYDLENÍ - v rodinných domech - venkovské 
   Hlavní návrhová nabídka – stav i návrh. 
 

Plochy rekreace 
Stavby pro rodinnou rekreaci nebyly návrhově vymezeny. Rekreační vyuţívání 
staveb („chalupářství“) je skryto v kategorii bydlení. 

 
Plochy občanského vybavení 
Okruh se člení na tři typy ploch. Nové plochy byly vymezeny v kategorii OM a 
OS : 

  OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – veřejná infrastruktura 
   Vesměs jako stav, bez návrhu. 



Územní plán Ţďárek - 2010 
Textová část 

6 

OM PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - komerční zařízení malá a 
střední 
Ţivnostenský funkční typ, i v návrhu. 
 

OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - tělovýchovná a sportovní 
zařízení 
Stav i návrh. 

 
Plochy veřejných prostranství 
PV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – komunikace, veřejné 

prostory 
   Vesměs jako stav, bez návrhu. 

 
Plochy dopravní infrastruktury 

Návrhové plochy dopravní infrastruktury byly vymezeny vesměs jako 
parkoviště 

  DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční 
   Stav i návrh. 

DZ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – drážní 
   Stav. 

 
Plochy technické infrastruktury 
TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – inženýrské sítě 

   Stav i návrh. 
 
Plochy výroby a skladování 

  VZ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – zemědělská výroba 
   Stav. 

 
Plochy vodní a vodohospodářské 
Návrhové plochy vodní a vodohospodářské nebyly vymezeny. 
W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
 
Plochy zemědělské 
NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – trvalý travní porost 
NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – orná půda 
NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – sady a zahrady 

Vymezeny návrhové plochy. 
 
Plochy lesní 
NL PLOCHY LESNÍ – LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ 

Pouze stav. 
NL PLOCHY LESNÍ – LESY HOSPODÁŘSKÉ 

Vymezeny návrhové plochy. 
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1.D Koncepce veřejné infrastruktury 
Silniční síť 

  Síť silnic R a III. třídy zajišťuje základní dopravní obsluhu řešeného území. Síť 
je stabilizovaná a v ÚP nejsou navrţeny ţádné změny v jejím uspořádání. Předpokládá se 
zlepšování parametrů silnic odstraňováním závad a údrţbou. 

 
Komunikační síť obce 

  Základní komunikační osu řešeného území tvoří průtah silnice III/03527. 
Ostatní silniční síť obce tvoří zklidněné komunikace v šířkách do 3 m. 
  Místní komunikace stávající i nové budou formulovány jako dopravně 
zklidněné komunikace (funkční podskupina D1). Stávající jednopruhové místní komunikace 
budou doplňovány výhybnami. 
  Veřejné parkování se bude uskutečňovat pouze na vyhrazených parkovištích. 
Odstavení osobních vozidel návštěvníků a zaměstnanců a nákladních vozidel 
podnikatelských subjektů musí být zajištěno na vlastních pozemcích. Kapacity parkovacích a 
odstavných ploch jsou určeny ustanovením platných ČSN a vyhlášek pro stupeň 
automobilizace 1 : 3. 
  Pro ochranu chodců bude zřízen jednostranný chodník podél silnice III/03527 
v úseku od autobusové zastávky u restaurace „Zlatá hvězda“ po odbočení k vodojemu 
(rozhledně). 

Samostatné cyklistické stezky nejsou v území navrhovány. 
  V zastavěném území musí jakákoliv nová zástavba podél průtahu silnice III. 
třídy respektovat koridor budoucí kategorie MS 9/50. Do tohoto koridoru nesmějí zasahovat 
ţádné nové  trvalé stavby, výsadba stromů apod. Postupně je třeba vytvářet prostorové 
podmínky pro budoucí přestavbu. 
 

Ţelezniční doprava 
  Územím prochází ţelezniční trať č. 030 Turnov – Liberec. Zastávka pro 
Ţďárek chybí. Územní plán neformuluje vazbu na ţeleznici. 

 
Veřejná hromadná doprava 

  Obec je v oblasti hromadné dopravy obsluhována autobusy. Tato forma bude 
zachována. 

 
Odstavování vozidel 

  Odstavování vozidel v obytné zástavbě je řešeno na vlastních pozemcích 
nebo v soukromých garáţových objektech.  

 
 Zásobování vodou 
 Zásobování vodou je postaveno na skupinovém vodovodu, propojujícím 

několik obcí - Ţďárek, Sychrov, Radimovice, Paceřice (Doubí, Čtveřín, Laţany). Je 
připravena koncepce, kde je navrţeno vybudování nového přívodního řadu z vodojemu 
Ţďárek. Územní plán toto řešení, které je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
na území kraje (PRVKÚK) akceptuje. 

 
 Kanalizace – likvidace odpadních vod 
 Obecní splašková kanalizace a čistírna odpadních vod nejsou v zájmovém 

území vybudovány. Územní plán předpokládá domovní čistírny odpadních vod. PRVKÚK 
Libereckého kraje nenavrhuje vybudování kanalizační sítě. 
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  Povrchové vody 
  Veškeré stavební a terénní úpravy, jakoţ i jiné uţívání pozemků nesmí zhoršit 
odtokové poměry povrchových vod a ohrozit jejich kvalitu. Podél Mohelky je vymezena 
plocha záplavy. 
 

Zásobování elektrickou energií 
 Řešené území je zásobováno ze systému 35kV z RZ 110/35kV Jeřmanice s 

moţností záloţního napájení z ostatních RZ 110/35kV. 
  Základní schéma elektrorozvodné sítě bude v územním plánu zachováno. 
Posílení nebo rozšíření sítě bude navrţeno současně s nárůstem spotřeby dle aktuální 
situace. 
  Stávající nadřazené linie VN, VVN, procházející katastrálním územím jsou 
včetně svých ochranných pásem územním plánem respektovány. 
 

Zásobování plynem 
  Ve východní části území, přibliţně rovnoběţně s VN 110 kV prochází VTL 
plynovod DN 500, PN 25 Ústí nad Labem – Východočeský kraj. Obec není na plyn napojena. 
Územní plán napojení nepředpokládá. Trasa VTL je respektována. 
 
  Radiokomunikace 

V katastru obce nejsou ţádná radiokomunikační střediska pro radioreléové 
trasy. Je zde jeden stoţárový telekomunikační bod. 
 
 Odpadové hospodářství 

Neřízená skládka na parcele p.p.č. 235 se uzavřela terénními úpravami a 
rekultivací. Plocha bude uţívána jako trvalý travní porost.  
  V území není a územní plán nepředpokládá otevření místní skládkové lokality. 
Území je a bude napojeno na širší regionální struktury. 
 
 

1.E Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich vyuţití, územní systém ekologické 
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 
povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 

 
  Obecné podmínky 
  Terénní konfigurace katastru je různorodá. Významnou část území tvoří 
bezlesá, k jihu se svaţující náhorní plošina s rozsáhlými sjednocenými polními plochami. 
Součástí této plošiny je výrazná krajinná dominanta - kopec Hrobka (487m n.m). Údolní 
svahy k Mohelce a severní závěr katastru jsou pokryty lesem. Krajinný charakter je 
významně negativně ovlivněn liniemi VN a VVN a trasou R 35. 

Územní plán obecně akceptuje zmnoţování zelených linií a ploch, včetně 
zalesňování. 
  Mimo hranice zastavěného a zastavitelného území je stanoveno, ţe lze 
v rámci komplexních pozemkových úprav měnit vyuţití u uvedených kultur bez nutnosti 
změny územního plánu po projednání dle platných právních předpisů následujícím 
způsobem : 

 z orné půdy na zahradu, trvalý travní porost, vodní plochu, pozemek určený 
k plnění funkcí lesa, 

 ze zahrady na ornou půdu, trvalý travní porost, vodní plochu, pozemek určený 
k plnění funkcí lesa, 

 z louky a pastviny na ornou půdu, zahradu, vodní plochu, pozemek určený 
k plnění funkcí lesa, 

 z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, trvalý travní porost, pozemek určený 
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k plnění funkcí lesa, 

 z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou půdu, zahradu, trvalý travní 
porost, vodní plochu. 

 
  Pro zajištění přístupu k pozemkům je moţné vybudovat účelové komunikace 
na orné půdě, zahradě, trvalém travním porostu, vodní ploše, pozemcích určených k plnění 
funkcí lesa. Je ţádoucí rozvíjet systém mimosídelních cest a zvyšovat prostupnost krajiny. 

Jsou akceptovány rozvojové prvky podle § 18, odst.5 stavebního zákona. 
 
  Na základě prokázání dlouhodobého nesouladu vyuţití pozemku s vedením 
pozemku dle katastru nemovitostí, lze po projednání s příslušnými orgány měnit vyuţití 
pozemků mimo hranice zastavěného a zastavitelného území bez nutnosti změny územního 
plánu. 
 
 
  Územní systém ekologické stability 

V řešeném území je vymezen lokální systém ekologické stability, který 
vychází z údolních partií při Mohelce a pokračuje lesními masivy do vyšších partií území aţ 
ke kótě Hrobka. Jedná se převáţně o lokální systém, vázaný na lesní masivy a údolní 
krajinný úsek podél Mohelky. 

Prvky ÚSES :  Lokální biocentrum Hrobka 
   Regionální biokoridor Údolí Mohelky 
   Lokální biokoridory. 
V řešeném území se nevyskytují ţádné památné stromy ani jiné jmenovité 

prvky ochrany přírody. 
Územní plán ani do volné krajiny, ani do ploch a linií systému ekologické 

stability nevkládá ţádné návrhové zástavbové náměty s výjimkou rozhledny na „Hrobce“. 
Zde se však jedná pouze o bodový turistický prvek při pěší trase. 

 
  Prostupnost krajiny 
  Krajinná prostupnost nebyla v rámci územního plánu řešena jako samostatný 
okruh, stávající trasovou strukturu lze povaţovat za dostatečnou. Akceptuje se stávající pěší 
komunikace k případné rozhledně na „Hrobce“. 

 
Protierozní opatření 

  Protierozní opatření nebyly v rámci územního plánu řešeny jako samostatný 
okruh. 
 

Ochrana před povodněmi 
Budou akceptovány podmínky, vyplývající z existence záplavového území 

Mohelky. Územní plán v těchto územích nenavrhuje novou zástavbu.  
 

  Dobývání nerostů 
V řešeném území nejsou evidovány plochy přípustné pro dobývání loţisek 

nerostů a plochy pro jeho technické zajištění.  
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1.F Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem 
vyuţití s určením převaţujícího účelu vyuţití (hlavní vyuţití), pokud 
je moţné jej stanovit, přípustného vyuţití, nepřípustného vyuţití, 
popřípadě podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace 
zástavby, intenzity vyuţití pozemků v plochách) 

 
  Obecné podmínky 
  Vymezenému funkčnímu vyuţití území a ploch musí odpovídat způsob jejich 
uţívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn 
v jejich uţívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území neodpovídají, 
nesmí být v tomto území umístěny nebo povoleny. 
  Při realizaci soustředěných rozvojových námětů v kategorii BV lze v jejich 
plochách na základě projednání na úrovni obce umístit i nízkopodlaţní bytový dům nebo 
domy, případně objekt nebo objekty občanského vybavení. Je však nutno zachovat 
podmínku nízkopodlaţnosti (max. 2 nadzemní podlaţí + třetí – podkroví nebo ustupující 
podlaţí). 

 Při realizaci záměrů ţivnostenského a industriálního charakteru je vţdy nutno 
posoudit a případně navrhnout prvky izolační zeleně. 

V obci se nacházejí památkově chráněné objekty zapsané v ústředním 
seznamu nemovitých kulturních památek a trvá jejich ochrana. 

V celém katastrálním území Ţďárku se uplatňuje ochrana významných 
krajinných prvků a prvků ÚSES ve smyslu platných zákonných opatření. 
  Při realizaci rozvojových ploch sousedících s lesem platí, ţe obecně je 
ochranné pásmo lesa 50 m, jeho sníţení je třeba projednat s orgánem ochrany lesa a 
vlastníkem lesa. Vzdálenost stavby pro bydlení od lesa stávajícího i navrhovaného však 
neklesne pod 25 m. 

 Nová obytná zástavba rodinnými domy ve Ţďárku se předpokládá jako 
nízkopodlaţní, to jest přízemí s obytným podkrovím a se sedlovou střechou, není-li 
v konkrétní lokalitě řečeno jinak. 

 RD budou umisťovány min. 6 m od hrany uličního koridoru (plotu). 
 Postupně budou v území dle moţnosti obnovovány původní linie - cesty, 

meze, stromořadí, břehové porosty s cílem dosáhnout větší různorodosti a členitosti krajiny. 
Stávající trasy a linie budou doplňovány doprovodnou zelení při akceptování řešení KPÚ. 
  V zastavěném území musí jakákoliv nová zástavba podél průtahu silnice III. 
třídy respektovat koridor budoucí kategorie MS 9/50. Do tohoto koridoru nesmějí zasahovat 
ţádné nové  trvalé stavby, výsadba stromů apod. Postupně je třeba vytvářet prostorové 
podmínky pro budoucí přestavbu. 
  Územní plán obecně akceptuje postupné budování výhyben a malých 
odstavných ploch (do 5 míst pro osobní vozy) při místních komunikacích, případně zálivů pro 
autobusové zastávky na silniční síti. Body nejsou v návrhu lokalizačně určeny. Jejich přesné 
umístění a dimenzace jsou mimo měřítko územního plánu. 
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  Regulace podle jednotlivých ploch 
 
  Zastavitelné plochy 
  Z1 – BV – Sever - východně při III/03527 

Lokalita je určena pro max. 4 RD. Minimální vzdálenost RD od přilehlého 
okraje silnice je 8 m. 

 
  Z2 – BV – Sever - západně při III/03527 

Lokalita je určena pro max. 3 RD. Minimální vzdálenost RD od přilehlého 
okraje silnice je 8 m. 

 
  Z3 – BV - Střed západně 
 Lokalita je určena pro max. 2 RD na kaţdé části plochy s ohledem na stávající 

zástavbu. 
 
  Z4 – BV - Střed západně 
 Lokalita je určena pro max. 6 RD. 
 
  Z5 – BV – Střed - jihozápadně 

 Lokalita je určena pro max. 2 RD. 
 Při umisťování staveb pro bydlení v lokalitě bude v rámci územního řízení 

nutné měřením hluku prokázat dodrţování hygienických limitů hluku 
v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb a budoucích 
chráněných venkovních prostorech, v případě nesplnění limitů budou potřebná 
protihluková opatření realizována na náklady investora budoucí výstavby. 

 
  Z6 – BV – Jihozápadně od R35 

 Lokalita je určena pro max. 1 RD. 
 Při umisťování staveb pro bydlení v lokalitě bude v rámci územního řízení 

nutné měřením hluku prokázat dodrţování hygienických limitů hluku 
v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb a budoucích 
chráněných venkovních prostorech, v případě nesplnění limitů budou potřebná 
protihluková opatření realizována na náklady investora budoucí výstavby. 

 
  Z7 – BV - Sever – k „Hrobce“ 
  Lokalita je určena pro max. 1 RD. 
 
  Z8 – BV - Střed – severovýchodně 
  Lokalita je určena pro max. 3 RD.  
 
  Z9 – BV - Střed – východně 

Lokalita je určena pro max. 2 RD. 
 
  Z10 – BV - Střed – jihovýchodně 

Lokalita je určena pro max. 4 RD. 
 Při umisťování staveb pro bydlení v lokalitě bude v rámci územního řízení 

nutné měřením hluku prokázat dodrţování hygienických limitů hluku 
v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb a budoucích 
chráněných venkovních prostorech, v případě nesplnění limitů budou potřebná 
protihluková opatření realizována na náklady investora budoucí výstavby. 

 
  Z11 – OM - Jih - východně při III/03527 

Plocha je v kategorii OM – Plochy občanského vybavení - komerční zařízení 
malá a střední. 
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Při zástavbovém otevření plochy je nutno zváţit zaloţení parkoviště pro 
restauraci. 

 Při umisťování staveb pro bydlení v lokalitě bude v rámci územního řízení 
nutné měřením hluku prokázat dodrţování hygienických limitů hluku 
v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb a budoucích 
chráněných venkovních prostorech, v případě nesplnění limitů budou potřebná 
protihluková opatření realizována na náklady investora budoucí výstavby. 

 
Z12 – OM - Jih – západně při III/03527 
Plocha je v kategorii OM – Plochy občanského vybavení - komerční zařízení 
malá a střední. 

 Při umisťování staveb pro bydlení v lokalitě bude v rámci územního řízení 
nutné měřením hluku prokázat dodrţování hygienických limitů hluku 
v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb a budoucích 
chráněných venkovních prostorech, v případě nesplnění limitů budou potřebná 
protihluková opatření realizována na náklady investora budoucí výstavby. 

 
  Z13 – OS - Rozhledna 

Bodový, „pěší“ turistický prvek o maximální výšce 10 m nad terénem, bez 
inţenýrského nebo dopravního napojení. Lokalita leţí uvnitř lokálního 
biocentra Hrobka. 

  Bez lokální regulace. 
 
  Z14 – OS - Sportoviště 

Plocha je jako doplňující v kategorii OS – Plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení. 
Případné stavby mohou být pouze přízemní nebo přízemní s vyuţitým 
podkrovím. 

 
Z15 – DS - Parkoviště – sever 
Plocha pro max. 10 osobních automobilů. 

  Bez lokální regulace. 
 
  Z16 - DS - Parkoviště – jih 

Plocha pro min. 10 osobních automobilů. 
  Bez lokální regulace. 
 
  Z17 – TI 

Plocha je v kategorii TI – Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě. 
  Bez lokální regulace. 
 
  K1, K2, K3, K4 – NL – Plochy lesní 
  Plochy lze zalesnit. 
  Bez lokální regulace. 
 
Pro dále uvedené regulativy platí : 
Drobné sportovně rekreační plochy - veřejné plochy uvnitř urbanizovaného území– slouţí 
k setkávání a odpočinku místních obyvatel. Bývají vybaveny lavičkami, okrasnou zelení, 
pergolou, dětským pískovištěm, malým hřištěm … . Výměra nepřevyšuje 500 m2. Zpravidla 
se jedná se o součást veřejného prostoru místních komunikací charakteru veřejného 
prostranství. 
Nerušící provozy – rozumí se činnosti, které mohou být součástí nebo v sousedství ploch 
pro bydlení a veřejné vybavení (školské, zdravotnické, sociální, kulturní, církevní) a 
z hlediska ovlivnění ţivotního prostředí splňují zákonné podmínky, sledované v době 
přípravy a realizace stavby. 
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  Podmínky pro vyuţití ploch 
 
BV PLOCHY BYDLENÍ – v rodinných domech - venkovské 

  Hlavní vyuţití 
Bydlení v rodinných domech spolu s omezenými samozásobitelskými zahrádkářskými 
a chovatelskými funkcemi, individuální rekreace (chalupářství). 

Přípustné : 
Bydlení v rodinných domech se zahradou, se samozásobitelskými připojenými 
zemědělskými funkcemi. 
Individuální rekreační bydlení chalupářského typu. 
Nerušící provozy. 
Pohotovostní a návštěvnická odstavná místa a garáţe - základní odstavná a 
garáţovací kapacita uspokojena na vlastním pozemku. 
Nezbytné stavby a linie technického vybavení. 
Komunikační síť. 
Veřejná zeleň. 
Drobné sportovně rekreační plochy. 
Nepřípustné : 
Stavby pro výrobu a skladování. 
 
OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – veřejná infrastruktura 

  Hlavní vyuţití 
Veřejná obsluha správního a sociálního typu. 

Přípustné : 
Školství. 
Zdravotnictví. 
Duchovní. 
Sociální zázemí. 
Veřejná správa a ochrana obyvatelstva. 
Hasičský záchranný sbor, policie, armáda. 
Kultura. 
Sluţební bydlení. 
Odstavná místa a garáţe slouţící potřebě funkčního vyuţití. 
Nezbytné stavby a linie technického vybavení. 
Komunikační síť. 
Veřejná zeleň. 

Nepřípustné : 
Stavby a plochy pro výrobu, skladování, recyklaci odpadu, bazarový prodej 
automobilů. 
 
OM PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - komerční zařízení malá a střední 

  Hlavní vyuţití 
Funkční plochy ţivnostenského obţivného typu. 

Přípustné : 
Obţivná aktivita případně společně s obydlím provozovatele, vlastníka. 
Nerušící řemeslná činnost a drobná výroba včetně souvisící dopravy. 
Chovatelská, pěstitelská, zahradnická a školkařská činnost. 
Sluţby a administrativa. 
Obchodní zařízení. 
Pohostinská a ubytovací zařízení. 
Sluţební bydlení. 
Odstavná místa a garáţe slouţící potřebě funkčního vyuţití. 
Nezbytné stavby a linie technického vybavení. 
Komunikační síť. 
Doplňující a izolační zeleň. 

Nepřípustné : 
Aktivity svým charakterem, velikostí plochy a funkčním rozsahem nepřiměřené 
danému území zejména z hledisek hygienických a ochrany ţivotního prostředí (např. 
velkovýrobní, velkoobchodní, dopravní, skladové, recyklace a soustředění odpadu, 
bazarový prodej automobilů. 
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OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - tělovýchovná a sportovní zařízení 
  Hlavní vyuţití 

Krytá a otevřená trvalá sportoviště, rekreační objekty, případně jejich kombinace 

vytvářející areály, včetně doplňujícího vybavení, školská sportovní zařízení. 

Přípustné : 
Krytá a otevřená trvalá sportovní a rekreační zařízení. 
Sluţební trvalé bydlení a ubytování. 
Doplňující ubytovací a stravovací sluţby. 
Ostatní doplňující (servisní), technické sluţby slouţící potřebě funkčního vyuţití. 
Odstavná místa a garáţe slouţící potřebě funkčního vyuţití. 
Nezbytné stavby a linie technického vybavení. 
Komunikační síť. 
Doplňující a izolační zeleň. 

Nepřípustné : 
Aktivity svým charakterem, velikostí plochy a funkčním rozsahem nepřiměřené 
danému území zejména z hledisek hygienických a ochrany ţivotního prostředí (např. 
výrobní, dopravní, skladové atd.). 
 
PV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – komunikace, veřejné prostory 

  Hlavní vyuţití 
Veřejné plochy typu komunikací, jejich kříţení, náměstí, návsi, prostranství před 

významnou budovou - kostel, škola, sokolovna, bytové domy. 
  Přípustné : 
  Pěší, vozidlové a smíšené dopravní plochy a prostory. 
  Prvky MHD, turistická orientace. 
  Odstavné plochy a prostory vozidel. 

Drobné sportovně rekreační plochy. 
  Drobné sakrální, pietní objekty. 
  Parková, rekreační a ochranná, zeleň. 

Nezbytné stavby a linie technického vybavení. 
Nepřípustné : 
Stavby pro bydlení, výrobu, skladování a zemědělskou výrobu. 
 
DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční 

  Hlavní vyuţití 
Plochy dopravní vybavenosti jako jsou například - soustředěná odstavná stání, 
parkoviště, garáţe, čerpací stanice pohonných hmot. 
Přípustné : 
Místní komunikace obecně, nejsou-li zařazeny v jiných funkčních kategoriích. 
Soustředěná odstavná stání. 
Garáţe a parkingy. 
Nezbytné stavby a linie technického vybavení. 
Doplňující a izolační zeleň. 
Manipulační plochy. 
Nepřípustné : 
Stavby, činnosti a vyuţití území, které nesplňují podmínky činností přípustných a 
uvedených v charakteristice. 
 
DZ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - dráţní 

  Hlavní vyuţití 
Plochy ţelezniční dopravní vybavenosti jako jsou například – kolejiště a zastávka s 
nástupištěm. 
Přípustné : 
Plochy ţelezniční dopravy ve smyslu zákona o drahách. 
 



Územní plán Ţďárek - 2010 
Textová část 

15 

TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – inţenýrské sítě 
  Hlavní vyuţití 

Plochy a linie slouţící technické vybavenosti. 
Přípustné : 
Trafostanice. 
Čistírny odpadních vod. 
Čerpací stanice. 
Regulační stanice. 
Areály technických sluţeb. 
Samostatně situované areály separovaného sběru, atd. 
Stavební dvory a zařízení pro údrţbu sítí a komunikací. 
Doplňující a izolační zeleň. 
Manipulační plochy. 
Nepřípustné : 
Stavby, činnosti a vyuţití území, které nesplňují podmínky činností přípustných. Jde 
zejména o stavby pro bydlení, rekreaci, občanského vybavení a kultury. 
 
VZ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – zemědělská výroba 

  Hlavní vyuţití 
Plochy pro umístění zemědělských zařízení slouţících rostlinné i ţivočišné výrobě s 

příslušnými hygienickými limity podle aktuálního stavu a rozsahu a zaměření činnosti. 

Přípustné : 

Skladovací, chovatelská a obsluţná zázemí pro zemědělskou činnost, chov ryb a 

myslivost. 

Sluţební bydlení. 

Čerpací stanice pohonných hmot. 

Odstavná místa a garáţe. 
Nezbytné stavby a linie technického vybavení. 

Komunikační síť. 

Pohostinské a nákupní zařízení (specifické pro vlastní výrobky). 

Zdravotnická zařízení pro obsluhu území. 
Doplňující a izolační zeleň. 
Manipulační plochy. 

Nepřípustné : 
Stavby, činnosti a vyuţití území, které nesplňují podmínky činností přípustných. Jde 
zejména o stavby pro bydlení, rekreaci, občanského vybavení a kultury. 
 
W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

  Hlavní vyuţití 
Vodní toky, rybníky a ostatní vodní plochy, které plní funkce ekologicko stabilizační, 
rekreační, estetické a hospodářské. 

  Přípustné : 
  Přirozené, upravené a umělé vodní toky a plochy. 

Vodohospodářské a provozní stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, 
čepy aj.),stavby a zařízení pro chov ryb. 
Účelové komunikace. 
Územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky. 

  Zástavbové prvky podle § 18, odst.5 stavebního zákona. 
Nepřípustné : 

Jakákoliv nová výstavba včetně staveb pro individuální rekreaci. 
Jakékoliv opatření zhoršující situaci z hledisek ochrany přírody a nebezpečí povodní. 
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NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – trvalý travní porost 
NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – orná půda 

  Hlavní vyuţití 
Plochy polí zemědělsky obhospodařované, jsou zde zahrnuty i ojedinělé prvky 
vzrostlé zeleně, meze, mokřady, drobné pietní a sakrální … apod. 
Přípustné : 
Zemědělské hospodaření na pozemcích. 
Územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky. 
Účelové komunikace, manipulační a parkovací plochy. 
Nezbytné stavby a linie technického vybavení. 

  Zástavbové prvky podle § 18, odst.5 stavebního zákona. 
Nepřípustné : 
Stavby pro bydlení, obč.vybavení, výrobu a rekreaci 
Zneškodňování odpadů vč. dočasných skládek. 

 
NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - sady a zahrady  

  Hlavní vyuţití 
Pěstitelské a obytné plochy sadového a zahradního typu, zejména v okrajových a 
extravilánových polohách. 
Přípustné : 
Sadařské a zahradnické hospodaření 
Stavby nezbytné pro funkční vyuţití – oplocení, skleníky, přístřešky, sklady výpěstků 
… apod. 
Územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky. 
Účelové komunikace, manipulační a parkovací plochy. 
Nezbytné stavby a linie technického vybavení. 

  Zástavbové prvky podle § 18, odst.5 stavebního zákona. 
Nepřípustné : 
Stavby pro bydlení, obč.vybavení, výrobu a rekreaci 
Zneškodňování odpadů vč. dočasných skládek. 
 

NL PLOCHY LESNÍ – LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ 

NL PLOCHY LESNÍ – LESY HOSPODÁŘSKÉ 
  Hlavní vyuţití 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
Přípustné : 
Plochy lesů slouţí pro vyuţívání přírodních funkcí lesů a hospodaření s lesy. 
Lesní produkce v lesích zvláštního určení. 
Územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky. 
Stavby a zařízení pro lesní hospodářství, lesní školky, chov včel. 
Ochranná a izolační zeleň. 

  Zástavbové prvky podle § 18, odst.5 stavebního zákona. 

 

Podmínečně přípustné : 
Cyklistické, jezdecké stezky a liniové stavby inţenýrského typu projednané v územním 
řízení. 

Nepřípustné : 
Jakákoliv nová výstavba včetně staveb pro individuální rekreaci. 
Oplocování pozemků ve volné krajině s výjimkou 1. ochranného pásma vodních 
zdrojů  
Zneškodňování odpadů vč. dočasných skládek. 
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1.G Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

 
  V územním plánu nejsou vymezeny stavby, opatření a plochy ve smyslu 
poţadavků, vyjádřených v tomto odstavci. 
 
 

1.G.1  Návrh řešení poţadavků civilní ochrany 
Ţďárek není ohroţen účinky průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. 
Pro evakuační soustředění obyvatelstva budou vyuţívány plochy v budově 

OÚ a v restauraci. Jako venkovní plochy bude uţíváno hřiště. 
Pro likvidační práce při odstraňování a zneškodňování škodlivých účinků 

nebezpečných látek a jejich případné uloţení budou vyuţívány plochy při silnici III/03527 
severně od zastavěné části. 

Důleţitý je zavedený systém informování a varování. Při nové zástavbě bude 
zajištěno, aby vznikající území byla signalizačně pokryta. 

 Na území Ţďárku nejsou umístěny ţádné provozy produkující a skladující 
nebezpečné látky. 

 Pro skladování materiálu civilní ochrany jsou určeny prostory v budově 
obecního úřadu. 
  V územním plánu se nevyskytují nové bytové nebo jiné budovy přinášející 
shromaţďování obyvatelstva. Koncepce bydlení je postavena na rodinné zástavbě, kde se 
uplatní decentralizovaná sebeochrana obyvatelstva. 
  Stávající i navrţená základní komunikační kostra nabízí objíţďkové trasy. 
Obec není v krizové situaci závislá na průjezdnosti základní osové silnice III/03527. 
 
 

1.H Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro které lze uplatnit 

předkupní právo nebyly v  územním plánu vymezeny. 
 
 

1.I Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich 
vyuţití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále 
stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 
pořizovatelem a vloţení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti 
Plochy a koridory ve kterých je prověření změn jejich vyuţití územní studií 

podmínkou pro rozhodování nebyly v  územním plánu vymezeny. 
 

 
 

1.J Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

 Územní plán má 17 textových listů a 2 výkresy. 
   
  A Výkres základního členění území    1 :   5 000 
  B Hlavní výkres       1 :   5 000 
 


