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A Vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů 
v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

 
Území obce Ţďárek se nachází z  pohledu Politiky územního rozvoje (PÚR) 

ČR 2006 projednané vládou České republiky a schválené usnesením vlády č. 561 dne 
17.5.2006 mimo vymezené rozvojové oblasti.  

Prochází jím rozvojová osa OS3 ve vazbě na existující významnou dopravní 
trasu silnic R10, R35, I/35 a ţelezničním spojení Praha – Turnov – Liberec – hranice ČR.  
   Ţďárek není aktivní součástí této rozvojové osy Jeho územní plán se přímo 
netýká (kromě obecných principů rozvoje) politikou územního rozvoje ČR řešené 
problematiky. 
   ÚP VÚC Liberecké sídelní regionální aglomerace nestanovuje pro řešené 
území ţádné zvláštní poţadavky, které bylo nutno začlenit do územního plánu. Stejně tak 
z rozpracovaného ÚP VÚC Libereckého kraje transformovaného na Zásady územního 
rozvoje Libereckého kraje nevyplývají specifické poţadavky na řešenou obec. 
   V současné době probíhají jednání o návrhu ZÚR LK s dotčenými správními 
subjekty. 

Záměry obce nepřesahují do území sousedních obcí. 
 
 

B  Údaje o splnění zadání 
   

Poţadavky zadání územního plánu byly splněny.  
V územním plánu jsou vymezeny čtyři soustředěné rozvojové plochy pro 

výstavbu v kategorii BV – PLOCHY BYDLENÍ - v rodinných domech – venkovské. Na těchto 
plochách je zapotřebí minimálně definovat komunikační koridory a rozvrţení parcel.  
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C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně 
vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména 
ve vztahu k rozboru udrţitelného rozvoje území 

  
  Územní plán Ţďárek se připravuje v letech 2009 a 2010, kdy existují a jsou 
vyuţívány územně plánovací podklady (ÚAP). První průzkumné práce v terénu byly 
provedeny jiţ v roce 2008. 

 Obec Ţďárek nemá ţádnou územně plánovací dokumentaci z období před 
rokem 1989. 

V roce 1997 pořídil Okresní úřad Liberec (Referát regionálního rozvoje) 
urbanistickou studii. Materiál zpracovala Ing. arch. Věra Olivová ve dvou krocích P + R a 
vlastní studie. 

Vymezení území je dáno současnou katastrální hranicí. V tomto smyslu je 
moţné hranice povaţovat za historické a stabilizované. Pro připravovaný územní plán z 
tohoto okruhu nevyplývají ţádné náměty. 

Aspekt vyváţenosti podmínek a návrhových námětů ve smyslu stavebního 
zákona v § 18 o cílech územního plánování je nutno povaţovat za velmi důleţitý a z hlediska 
postavení územně plánovací dokumentace obce za zásadní. Zjednodušeně řečeno jde o 
soulad ochrany přírody, ekonomického rozvoje a kvality ţivota obyvatel. 

Základní kostra ţivotního prostředí a jeho ochrany není územním plánem 
zasaţena. Všechny jmenovité prvky ochrany přírody zůstávají beze změny. Územní plán 
přirozeně akceptuje ochranu prvků ÚSES (lokální biocentrum Hrobka, regionální biocentrum 
Údolí Mohelky, lokální biokoridory). 

Zároveň vymezuje patrovost i zástavbovou hustotu místní venkovské 
zástavby. Zde splývá ochrana krajinného rázu, přírody a obydleného prostoru. 

Soudrţnost společenství obyvatel vykazuje dlouhodobou stabilitu. její udrţení 
lze předpokládat i při dalším rozvoji. Pro udrţitelný rozvoj území je zapotřebí udrţet 
rozvojovou proporcionalitu s akcentem na sociálně společenské aktivity obce.  
   Na tomto místě je nutno si uvědomit velikost obce (cca 125 trvale ţijících 
obyvatel). Rozvojové náměty by měly být uměřené demografickému potenciálu. Pro Ţďárek 
je důleţité umístění ve struktuře sousedních obcí – Paceřice, Odolenovice u Jenišovic, 
Radostín u Sychrova, Bezděčín, Jílové u Hodkovic a město Hodkovice nad Mohelkou. Tento 
aspekt je důleţitý zejména z hlediska umisťování obţivných funkcí. 

Celkově lze povaţovat náměty územního plánu vzhledem k základním třem 
okruhům, sledovaným z hlediska vztahu k rozboru udrţitelného rozvoje území za vyváţené a 
pro širší společnost pozitivní. 
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C.1  Zastavitelné plochy 
  Obecný návrh ve Ţďárku se týká zejména oblasti bydlení. 

V  územním plánu není ţádný námět, který by byl prostorově oddělený a měnil 
tak základní strukturu a urbanistickou spojitost území.  

Plochy v zastavitelném území jsou číslovány v řadě Z1, Z2, … 
Některé navrhované plochy vytvářejí skupiny které spolu urbanisticky souvisí.  
Pro zastavitelné plochy nejsou dále uváděny jednotlivé charakteristiky 

současného stavu. Vesměs se jedná o travnaté nebo polní plochy v přímém sousedství 
zastavěného území s obdobnými základními urbanistickými vlastnostmi. 

Sloupec „počet RD“ je maximální odhad, vytvořený pro dimenzační orientaci a 
diskusi, který nelze chápat jako závazný kapacitní údaj. Fakticky se jedná o řádový horizont, 
který v rozumně dohlédnutelné budoucnosti není moţné v podmínkách Ţďárku dosáhnout. 

V lokalitách, dotčených ochranným pásmem lesa bude jejich rozvrh a plošné 
vyuţití tomuto faktu přizpůsobeno – viz textová část - kap. 1.F. 
 
BV– PLOCHY BYDLENÍ – v rodinných domech - venkovské  m2   RD 

 
Z1 – BV – Sever - východně při III/03527   5 343   4 
 
Z2 – BV – Sever - západně při III/03527   5 307   3 

 
Z3, Z4 – BV - Střed západně             14 420   10 
 
Z5 – BV – Střed – jihozápadně    4 312   2 
 
Z6 – BV - Jihozápadně od R35    1 480   1 
 
Z7 – BV - Sever – k „Hrobce“    1 467   1 
 
Z8 – BV - Střed – severovýchodně    6 763   3 
 
Z9 – BV - Střed – východně     3 195   2 
 
Z10 – BV - Střed – jihovýchodně    8 794   4 
 
OM – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – komerční zařízení malá a střední     m2  

Z11 – OM - Jih - východně při III/03527      8 830 
 Nová plocha. 

Při zástavbovém otevření plochy je nutno zvážit založení dalšího parkoviště pro restauraci. 

 
Z12 – OM - Jih – západně při III/03527      2 839 
 Nová plocha. 
 
 
OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení     m2 

Z13 – OS – Rozhledna        - - -  
Bodový, „pěší“ turistický prvek. 

 
Z14 – OS – Sportoviště          564 

Rozšíření stávajícího sportoviště. 
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DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – silniční        m2 

Z15 – DS - Parkoviště – sever         237 
 Pohotovostní turistické parkoviště. 
 
Z16 - DS - Parkoviště – jih          384 

Parkoviště pro restauraci. 
 
 
TI – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – inženýrské sítě      m2 

Z17 – TI            597 

 
 
C.2  Občanské vybavení 

Školství 
Mateřská škola – děti navštěvují MŠ v Paceřicích. 
Základní škola – 1. – 9. třída ZŠ Jenišovice. 
Ostatní školy – Turnov, Liberec, Jablonec nad Nisou …. . 
 
Zdravotní péče 
Zdravotní středisko obec nemá. Běţná zdravotní péče je zajišťována 

v Turnově. Nemocniční a specializovaná péče je poskytována v nemocnici, rovněţ 
v Turnově, případně Liberci a Jablonci nad Nisou. 

 
Sport, tělovýchova 
Obec má víceúčelové vyasfaltované hřiště v jehoţ sousedství je poţární 

nádrţ. 
 
Kultura a sociální zařízení 
Samostatný kulturní a shromaţďovací prostor je v restauraci „Zlatá hvězda“. 

Určitý význam pro obec v tomto ohledu má Zámek Sychrov s parkem. 
Nejbliţší domov důchodců je v Českém Dubu.  
 
Územní plán nevymezuje v oblasti Občanského vybavení žádné návrhové 

plochy s výjimkou rozšíření sportoviště. Pro případný návrh je umožněn rozvoj v kategorii BV 
(regulační podmínky pro kategorii BV). 
 
 

C.3  Doprava 
 Silniční síť řešeného území je stabilizovaná a do výhledu nelze očekávat 

výraznější změny v jejím uspořádání. Vývoj silniční sítě půjde ve směru zlepšování 
parametrů silnic odstraňováním lokálních závad a údrţbou. Nárůst rekreační cyklistiky, která 
se týká i silniční sítě bude klást nároky na značení a úpravy silnic zejména v bodech kříţení, 
připojení a odpojení cyklotras. 

 Řešené území je v dobrém kontaktu s hlavní silniční sítí ČR. Západně a jiţním 
okrajem katastrálního území prochází čtyřproudová rychlostní silnice R 35 v úseku Turnov – 
Liberec. Silnice R 35 je zároveň evropskou silnicí E – 65. 

Z napojení na tuto silnici se odvozuje jedna z významných urbanistických 
výhod obce.  

Základní komunikační osu řešeného území přibliţně ve směru sever – jih tvoří 
průtah silnice III/03527. V obci má silnice šířku 7m bez chodníků. Silnice je v dobrém 
technickém stavu. Jiţně od obce se ze silnice III/03527 (S 7,5 / 60) odpojuje východním 
směrem silnice III/28726 (S 6.5 / 50) na Odolenovice. Ostatní silniční síť obce tvoří zklidněné 
komunikace v šířkách do 3m, obvykle s dobrým asfaltovým povrchem. 

Silniční komunikace v řešeném území nevykazují ţádné významné dopravní 
závady. 
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Územím prochází ţelezniční trať č. 030 Turnov – Liberec. Zastávka pro 
Ţďárek chybí. Územní plán nepředpokládá formulování vazby na ţeleznici. 

Obec je v oblasti hromadné dopravy obsluhována autobusy. Tato forma bude 
zachována. Případná zlepšení, jako jsou rekonstrukce zastávek, či úpravy jízdního řádu jsou 
mimo měřítko územního plánu.  

Nejdůleţitějším zkvalitňujícím prvkem je chodník podél osové komunikace, 
propojující zastávky a okolní zástavbu. Územní plán předpokládá jednostranný chodník v 
celé „délce“ obce. Tento prvek je důleţitý, zejména v původní zástavbě podél III/03527. V 
nových prostorách budoucí soustředěné výstavby budou pěší plochy přesněji formulovány. 

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

C.4  Inţenýrská infrastruktura 
Územní plán vychází z předpokladu dlouhodobého a postupného využívání 

navrţených zástavbových ploch, převážně v kategorii BV – plochy bydlení – v rodinných 
domech - venkovské. Podle skutečného postupu budou formulovány nároky na inženýrská 
napojení a rozvody. Závaznost, přinášená územním plánem může být při hledání 
optimálního řešení v budoucnu problematická. 

Závazné vymezení místních rozvodů územním plánem není měřítkově a 
hlavně časově vhodné. Výjimku tvoří primární a nadmístní linie, které územní plán akceptuje. 

Územní ochrana se uplatňuje pouze u plochy Z17. 
 
 
Zásobování pitnou vodou 
Zásobování vodou je postaveno na skupinovém vodovodu, propojujícím 

několik obcí - Ţďárek, Sychrov, Radimovice, Paceřice (Doubí, Čtveřín, Laţany). Je 
připravena studie, kde je navrţeno :  
 
1. Vybudování nového přívodního řadu z vodojemu Žďárek z trub PVC DN 225mm v 

celkové délce 2 400m. Vodojem Žďárek má dostatečnou kapacitu včetně výtlačného 
řadu z ČS Hodkovice a je napojen na systém oblastního vodovodu z Dolánek s 
dostatečným zdrojem. 

 
2. Pokračování nového přívodu z trub PVC 160mm až na Husu s napojením na stávající 

řady. 
 

3. Rekonstrukce hlavního zásobního řadu přes Sychrov do Radimovic z trub PVC 
110mm v délce 2 050m. 

Územní plán navrţená opatření, týkající se zásobování vodou akceptuje. 
Územní plán připouští obě vyznačené trasy řadu z vodojemu „Ţďárek“. Dlouhodobě lze 
připustit vyuţití, případně částečné obou tras. 
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Kanalizace 
Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod nejsou v zájmovém území 

vybudovány. Převáţná část domů má ţumpu nebo septik, event. suché WC. Odpady z 
kuchyní a koupelen končí mnohdy trativody v okolním terénu. Pro svod povrchové dešťové 
vody slouţí různé otevřené a částečně zatrubněné příkopy a propustky, svedené do 
občasných vodotečí. Tam je sveden i odtok z poţární nádrţe.  

Pro běţný rozsah výstavby územní plán předpokládá domovní čističky 
odpadních vod. 

 
  Povrchové vody 
  Ve správním území Ţďárek se nachází vodní tok Mohelka, která tvoří 
severozápadní hranici obce. Občasné vodoteče do ní odvádějí otevřenými příkopy a 
propustky dešťové vody. Podél Mohelky bude respektován 8 m volný pruh pro potřebu 
správy a údrţby. Rovněţ je zde vymezena plocha záplavy. Trasa Mohelky je významná i 
z hlediska utváření ÚSES. 
 

Elektrická energie 
Územím obce prochází několik vedení z nadřazených celostátních 

elektrorozvodných soustav. Jedná se o tato vedení : 
- vedení 400kV č. 452, Bezděčín – Neznášov, 
- vedení 110kV č. 193, 194, Bezděčín – Mladá Boleslav, 
- vedení 110kV č. 1101, Bezděčín – Semily, 
- vedení 110kV č. 1102 Bezděčín – Jičín, 
- VTL plynovod DN 500, PN 25 Ústí nad Labem – východní Čechy. 
 
Trasy těchto vedení jsou včetně jejich ochranných pásem v územním plánu 

respektovány. 
Vlastní řešené území je zásobováno ze systému 35kV z RZ 110/35kV 

Jeřmanice s moţností záloţního napájení z ostatních RZ 110/35kV SČE RZ Liberec. V obci 
jsou dvě stoţárové trafostanice. 

Základní schéma elektrorozvodné sítě bude v územním plánu zachováno. 
 
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 toto napojení připouští. 

 
 

C.5  Výroba a skladování 
Stávající industriální plochy ve Žďárku neexistují. Územní plán, ani předchozí 

urbanistická studie navržení tohoto typu ploch nepředpokládají. Akceptují se dnes skladové 
plochy v prostoru bývalé zemědělské budovy. V územním plánu byly vymezeny dvě plochy v 
kategorii OM – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední. Pro Žďárek 
jsou tyto, více méně živnostenské plochy vhodnější. Je nutno si znovu uvědomit, že obec má 
125 trvale bydlících obyvatel. 

 
 

C.6  Zemědělství 
Zemědělské výrobní objekty či areály v současné době v obci neexistují. 

Územní plán nové plochy nenavrhuje. 
Plochy zemědělského půdního fondu jsou vesměs pronajaty. 
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C.7  Sport, tělovýchova, rekreace, cestovní ruch 
Obec má víceúčelové vyasfaltované hřiště v jehož sousedství je požární 

nádrž. Územní plán akceptuje a potvrzuje stávající venkovní sportoviště. Je zde navrženo 
rozšíření plochy areálu. 

Regulativ pro BV – Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské 
připouští menší sportovní plochy. V rámci rozvojových ploch se uplatňuje veřejné 
prostranství - PV – Plochy veřejných prostranství – komunikace, veřejné prostory. Územní 
plán tak umožňuje v tomto prostoru vybudovat rekreační sportovní plochy. 

V časovém období tohoto územního plánu se nepředpokládá budování 
krytého sportoviště. 
 
 

C.8  Přírodní podmínky 
Terénní konfigurace katastru je různorodá. Značnou 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. 

V jihozápadním cípu prochází územím státní silnice R 35 na Liberec, která v 
zářezu klesá do údolí Mohelky. Zde vede rovněţ ţelezniční trať, jejíţ těleso původním 
přemostěním křiţuje silniční síť. Území Ţďárku je významně negativně ovlivněno liniemi VN 
a VVN. Rovněţ trasa R 35 a do jisté míry i ţeleznice urbanisticky velmi tvrdě určují prostředí. 

Obec má v současnosti narušený venkovský charakter, je nutno se bránit 
dalším problematickým soudobým námětům jako jsou větrné nebo fotovoltaické elektrárny. 

V katastrálním 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 plochy a údolní 
krajinný úsek podél Mohelky. V řešeném území se nevyskytují ţádné památné stromy ani 
jiné jmenovité prvky ochrany přírody. 
 
 

D Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj 
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí, popřípadě zdůvodnění, 
proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 

 
  Specifické stanovisko k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí nebylo 
vyţadováno. Rozhodující vlivy a poţadavky z hlediska ochrany přírody byly vzaty v úvahu při 
základním sestavení územního plánu a jsou v něm obsaţeny. Návrhové plochy územního 
plánu nezasahují do přírodně cenných okrajových partií katastru. Územní plán rovněţ 
nenavrhuje ţádné náměty, industriální nebo obchodní, které by významně měnily stávající, 
relativně stabilizovanou urbanistickou strukturu. 
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E Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 
E.1  Zemědělský půdní fond 

Vyhodnocení předpokládaných záborů je vypracováno ve smyslu zákona ČNR 
č. 334/1992 Sb. - o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho novely č. 231/1999 Sb., 
dále dle Vyhlášky MŢP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu a dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŢP 
ČR ze dne 1.10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF. 

Vyhodnocení je rozděleno podle rozvojových lokalit a navrhovaného funkčního 
vyuţití. 

V dalším stupni projektové dokumentace (PD) bude nutno vyhodnocení 
upřesnit dle údajů z evidence nemovitostí, provést výpočet odvodů a bilanci ornice na 
základě pedologického průzkumu. 
 
 

  Charakteristika záborových ploch 
  Zábory se týkají následujících funkčních kategorií : 

 
BV – PLOCHY BYDLENÍ - v rodinných domech - venkovské 
Hlavní vyuţití : 
Bydlení v rodinných domech spolu s omezenými samozásobitelskými zahrádkářskými a 
chovatelskými funkcemi, individuální rekreace (chalupářství). 
 

 OM – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - komerční zařízení malé a střední 
Hlavní vyuţití : 
Funkční plochy živnostenského obživného typu. 

 
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. 
 
DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční 
Hlavní vyuţití : 
Plochy dopravní vybavenosti jako jsou například - soustředěná odstavná stání, parkoviště, 
garáže, čerpací stanice pohonných hmot. 
 
TI – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – inţenýrské sítě 
Hlavní vyuţití : 
Plochy a linie sloužící technické vybavenosti. 
 

NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - sady a zahrady  
  Hlavní vyuţití 

Pěstitelské a obytné plochy sadového a zahradního typu, zejména v okrajových a 
extravilánových polohách. 
 

  NL – PLOCHY LESNÍ 
Hlavní vyuţití : 

  Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
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VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF : (pozn.A = v zastavěném území obce, B = mimo zastavěné území obce) : 
 

řeš. 
loka- 
lita 

návrh. funkční 
využití 
řešené lokality 

celk.výměra zem.půdy (ha) vým.zem.půdy v lokalitě dle kultur a BPEJ (ha) 

pozn. (parc.č.) 
celkem 

z toho 
kultura celkem 

z toho 
BPEJ 

třída 
ochr. A B A B 

Z1 BV 0,53 - 0,53 trvalý travní porost 0,38 - 0,38 5.31.11 IV  

     orná půda 0,07 - 0,07 5.31.11 IV  

     zahrada 0,08 - 0,08 5.31.11 IV  

 NZ 0,11 - 0,11 orná půda 0,11 - 0,11 5.31.11 IV  

Z2 BV 0,53 - 0,53 orná půda 0,53 - 0,53 5.31.11 IV  

Z3 BV 0,70 - 0,70 orná půda 0,70 - 0,54 5.31.11 IV  

        0,16 5.31.01 III  

Z4 BV 0,56 - 0,56 orná půda 0,32 - 0,32 5.31.01 III  

     zahrada 0,24 - 0,24 5.31.01 III  

Z5 BV 0,43 - 0,43 orná půda 0,43 - 0,43 5.31.01 III  

 NZ 0,08 - 0,08 orná půda 0,08 - 0,08 5.31.01 III  

Z6 BV 0,15 - 0,15 orná půda 0,15 - 0,09 5.14.10 II  

       - 0,06 5.14.00 I  

Z7 BV 0,15 - 0,15 trvalý travní porost 0,15 - 0,08 5.31.51 V  

       - 0,07 5.31.11 IV  

Z8 BV 0,68 - 0,68 orná půda 0,49 - 0,49 5.31.01 III  

     zahrada 0,19 - 0,19 5.31.01 III  

Z9 BV 0,32 - 0,32 orná půda 0,30 - 0,30 5.31.01 III  

     zahrada 0,02 - 0,02 5.31.01 III  

Z10 BV 0,88 - 0,88 orná půda 0,80 - 0,80 5.31.01 III  

     zahrada 0,08 - 0,08 5.31.01 III  

 Celkem BV 5,12 - 5,12        

            

Z11 OM 0,88 - 0,88 orná půda 0,60 - 0,54 5.31.01 III  

       - 0,06 5.14.00 I  

     zahrada 0,28 - 0,12 5.14.10 II  

       - 0,10 5.14.00 I  

       - 0,06 5.31.01 III  

Z12 OM 0,28 0,28 - orná půda 0,28 0,28 - 5.31.01 III  

 Celkem OM 1,16 0,28 0,88        
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VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF : (pozn.A = v zastavěném území obce, B = mimo zastavěné území obce) : 
 

řeš. 
loka- 
lita 

návrh. funkční 
využití 
řešené lokality 

celk.výměra zem.půdy (ha) vým.zem.půdy v lokalitě dle kultur a BPEJ (ha) 

pozn. (parc.č.) 
celkem 

z toho 
kultura celkem 

z toho 
BPEJ 

třída 
ochr. A B A B 

Z13 OS – rozhledna – bez výměry           

Z14 OS 0,03 - 0,03 trvalý travní porost 0,03 - 0,03 5.30.11 III  

     ostatní plocha 0,03      

 Celkem OS 0,03 - 0,03        

            

Z15 DS 0,02 - 0,02 trvalý travní porost 0,02 - 0,02 5.31.01 III  

Z16 DS 0,02 0,02 - zahrada 0,02 - 0,02 5.31.01 III  

 Celkem DS 0,04 0,02 0,02        

            

Z17 TI 0,06 - 0,06 trvalý travní porost 0,06 - 0,06 5.30.11 III  

 Celkem TI 0,06 - 0,06        

            

K1 NL 0,37 - 0,37 trvalý travní porost 0,37 - 0,37 7.58.00 II  

K2 NL 2,04 - 2,04 trvalý travní porost 2,04 - 0,79 5.31.11 IV  

       - 0,65 5.31.51 V  

       - 0,41 5.40.77 V  

       - 0,19 5.30.11 III  

K3 NL 0,06 - 0,06 trvalý travní porost 0,06 - 0,06 5.40.77 V  

K4 NL 1,39 - 1,39 orná půda 1,39 - 1,39 5.31.01 III  

 Celkem NL 3,86 - 3,86        
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E.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Územní plán nenavrhuje ţádné zábory PUPFL. V případě zasaţení do 

ochranného pásma bude výjimka projednána s příslušným orgánem ţivotního prostředí a 
vlastníkem lesa - Viz 1.F TXT - Obecné podmínky tohoto územního plánu).  

Územní plán vymezil čtyři plochy k zalesnění.  
 


