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Dne: 15. 11.2000

Èíslo: 767/00

StarostaobceKounov vydavápodle ustanovení§ 29 odst.3) zákona È. 50/1976 Sb., ve
znìní ~zdìjších pøedpisù(stavební zákon),a v souladus ustanovením§ 24 odst. 1), § 45
písmoI) a § 44 odst.2) písmod) zákonaÈ.367/1990Sb.,ve znìní pozdìjších pøedpisù(zákon
o obcích),tuto obecnì závaznouvyhlášku.
Obecnízastupitelstvov Kounovì
367/1990Sb.,o obcích,ve znìní
obceKounov a vymezilo závaznéa
spìšnéstavby.

§ 36 odst. 1) písmon) zákonaè.
dne 14. 11.2000územníplán
plánu obcea veøejnìpro-

Èlánek 1
Úèel vyhlášky

základní
hláškastanovuJ

.
.

jen ÚPO) Kounov. Záobce.
základnípodmínkypro
a veøejnìprospìšnéstavby.

a koncepci

Územní a èasový
ÚPO Kounovje zpracovánv mìøítku
1:2000pro urbanizovanáúzemíjednotlivých
ré
patøí
územíKounov, to je k.ú. Kounov u
Šedi
viny.do správního
'
Širší vztahyjsou øešenyv
øešenv mìøítku 1:10000.
NávrhovéobdobíÚPO bylo

úro

KoWlov

-obecnì 7lÍvazná ~ylùáška

vní územíobcea v mìøítku
katastrálníúzemí,kte, NedvìzÍ u Dobruškya

1:25 000.Územnísystémekologickéstability je
2015 s výhledemdo roku 2020.
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Èlánek 3
Vymezení pojmù:
Územníplán rozlišuje závaznou èást,kterou mùžemìnit jen po zpracovánízmìn orgán,který schváliltuto dokumentacia smìrnou èást,kterou upøesòuje
v prùbìhu èasupoøizovatel.
Závazná èástobsahuje:
- zásadyuspoøádání
území,kteréjsou stanovenyzákladnímfunkèníma prostorovýmuspoøádánímúzemí(v grafické èástivyznaèenopøíslušnou
barvou,popø.velkým písmenem,
v textovéèástiregulativyuvedenýmiv této vyhlášce)
- limity a ochrannérežimy, kterými se stanovízejménamezníhodnotyvyužití území
Smìrná èást:
Závaznì nejsouv ÚPO vymezenyupøesòujícípodmínkypro využití území(funkèní
typ vyjádøenýmalým písmenem).Obsahfunkcí i funkèníchtypù, tj. pøípustnost
èinnostía
dìjù, je závaznýs tím, že rozloženítìchto jednotlivých funkèníchtypù uvnitøfunkèníplochy
je možnozmìnit na základì podrobnìjší územnì plánovacídokumentaceneboúzemnímrozhodnutím.
Z hlediskakoncepcerozvoje je øešené
územídìleno na:
- stabilizované území -je územís dosavadnímcharakterem,danýmstávajícímifunkèními
a prostorovýmivazbami (výškazástavby,koeficient zastavìní),které senebudou zásadnì
mìnit, v pøevážné
míøestavebníprácezahrnují údržbovépráce,u vìtších parcelje možnostdostavbyúzemí
- transformaèní území - územís pøedpokladem
zásadníchzmìn ve využití území,rozsah
èi využití stávajícíchobjektù pro jinou
pracíobnovnýchèi záchranných(pøestavba
funkci) urèí podrobnìjší dokumentaceneboúzemní rozhodnutí
- rozvojové území - územínavrženépro založenínových funkèníchploch
Prostorovéusooøádání
území:
Na územíobcejsou rozlišovány:
- plochy v urbanizovaném území - sídlo, tj. plochyv souèasnìzastavìném územíobcea
zastavitelnéúzemí(plochy nezastavìné,avšak k zastavìnítímto územnímplánemnavržené)
- plochy neurbanizované- krajina, nezastavitelnýmiplochami se rozumíúzemí,která
nelzezastavìtvùbec,nebokterá lze zastavìtvýjimeènì a za zvláštníchpodmínekstanovenýchpro takovéúèelyobecnì závaznýmiprávnímipøedpisy
Regulativyprostorovéhouspoøádání
sezamìøujína ochranuobrazuobceajsou stanoveny
z hlediskapøevažujícího
prostorovéhocharakterua podstatnýchznakùjednotlivých èástíobce
(výškováhladinazástavby,tvary støech,dominanty,pùdorysnáosnova)
Funkèníèlenìní území
podle funkèníhoèlenìní jsou v øešeném
územírozlišovány:
v urbanizovanémúzemí:
- plochypro bydlení (smíšenázónabydlenítrvaléhoa rekreaèního)
- plochypro obèanskévybavení
•JPO KOWlOV
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plochy pro výrobní aktivity
plochy pro sport a rekreaci
- plochy pro veøejnouzeleòa veøejnáprostranství
- plochy zahrada sadù(mohoubýt uvnitøi vnì zastavìnéhoúzemíobce)
- plochy pro obsluhuúzemí- technickouinfrastrukturu
v krajinì (volné - nezastavitelnéplochy):
- krajinné zóny pøevážnìs produkènímcharakterem
- krajinné zóny pøevážnìs pøírodnímcharakterem
- vodní plochy
Vymezení hranic ploch: hranicejednotlivých funkcí nejsouvymezenyzávaznìaje možnoje
upravovatna základì podrobnìjší územnì
dokumentace(pøizachovánídruhové
skladbyfunkcí) nebopøimìøenìzpøesòovat
v
øízení.Za pøimìøenézpøesnìníhranice
funkèníplochy sepovažujeúpravavycházejícíz jejich vlastnostínepostižitelnýchv podrobnosti územníhoplánu (vlastnickýchhranic, terénníchvlastností,vedeníinženýrsk:
ých sítí,
zpøesnìníhranic technickoudokumentacín
apod.),která podstatnì nezmìní uspoøádání
územía vzájemnou
vždy posoudípoøizovatel.
Podrobnost zpracování: pro
územíse stejnoucharakteristikou
ho využití. Pro každouplochuje v regulativech
tí), funkèní typ (stanovujícíupøesnìnívyužití
(omezenívyužití území).

plochy vymezenyjako
vèetnì možnéhostavebnívyužití území(úèelvyužiregulacepopø.limit využití

Pøípustnostèinností, dìjù a zaøízení:
Pøípustné:tvoøív územíèinnosti,dìje a zaøízenízákladnía obvyklé a to vždy v rozsahunad
50% navrženéhofunkèníhovyužití.
Podmíneènìpøípustné:nejsousouèástíèinností,dìjù a
v územíobvyklých,ale v
jednotlivých pøípadech
je možnoje povolit.
Nepøípustné:jsou èinnosti,dìje a zaøízení,které
stanovenéobecnì platnými pøedpisynebojsou v rozporus funkcemi v územínavrženýmijako obvyklými.
Ochranné režimv: jsou
území- pøírody,krajiny, pøírodních
votníhoprostøedí,obrazusídlaa krajiny, vèetnì
ství, technickéinfrastrukturypopø.obranystátu.

nebonavrženék ochranì
hodnot,zdravéhožirázu,pøírodníhobohat-

Limitem se rozumí zákonemnebojiným obecnì platným právnímpøedpisem
stanovenýa
vyhlášenýochrannýrežim( mùžebýt urèeni obecnì platnouvyhláškouo závaznýchèástech
ÚPN). Limity stanovenév ÚPN je možnopøekroèitpouzevýjimeènì, pokudto vyžadují
zvláštnídùvodya pokud pøekroèeníneníproti ostatnímveøejnýmzájmùm.
Riziko: míra pravdìpodobnostinegativníhopùsobeníèinností,dìjù nebostavua choduzaøízení,které ohrožujeokolí zneèištìním,havárií nebozvláštnímpùsobenímna zdravíobyvatelstva.
Identifikace lokality - zkratkai.È.- èíselnéoznaèenílokality, kteréje pro celý územníplán
jednotné(urbanismus,záborZPF), nemusítvoøítsouvislouèíselnouøadu,nebo•nìkteré lokality nebyly akceptovány,jiné naopakbyly doplnìny pøiprojednáváníurbanistickéstudie.
úro Kounov- obecnìzávazná
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Územní rezervy - na rezervníchplocháchpro rozvoj obcepo návrhovémobdobíúzemního
plánu mùžebýt urèenovýhledovéfunkènívyužití. Jakékolivvyužití, které by v budoucnu
znemožnilozastavìníúzemíje nepøípustné.
Zemìdìlské využití je zatímbez omezenís výjimkou investic do pùdy.
Pro úèely územníhoplánování serozumí:
- drobnouchovatelskouèinností- chov drobnýchhospodáøských
zvíøat,nedìje-li setak
podnikatelskýmzpùsobem
- drobnou pìstitelskou èinností nepodnikatelsképìstování zemìdìlských produktùpro
úèelyzásobovánírodiny
- drobnou výrobní èinností- výrobaa výrobní službynetovárnípovahy
- nerušícími službami a výrobou takovéèinnosti,jejichž úèinky a vlivy neomezují,neobtìžují a neohrožujíživotní prostøedía obytnoupohodusousedùnad míru obvykloua pøípustnou

- v pøípadì, že je

udána výška objektù. je udána v poètu plných nadzemních podlaží - do

plnéhonadzemníhopodlažísezapoèítávápodkroví v pøípadì,když více než3/4 podkroví
(vztaženona plochu pod ním ležícíhopodlaží)má výšku požadovanoupro obytnémístnosti
Re2ulativv: nejsouuvádìny podmínkya regulativypro využíváníjednotlivých ploch,jejich
zmìn, kteréjsou uvedenyv obecnì platnýchpøedpisech
- pøedevšímvyhl. è. 137/1998Sb.
Vymezenémufunkènímuvyužití ploch musí odpovídatzpùsobjeho využívánía zejménaúèel
umis•ovanýcha povolovanýchstaveb,vèetnì jejich zrnìn a zrnìn v jejich užívání.Stavbya
jiná opatøení,která funkènímuvymezeníúzemía ploch neodpovídají,nesmíbýt na tomto
územípovoleny.Dosavadnízpùsobvyužití poly•unkènícha monofunkèníchploch, který neodpovídávymezenémufunkènímuvyužití podle územníhoplánuje možný,pokud nenarušuje
veøejnézájmy nad pøípustnoumíru a nejsouzde dánydùvodypro opatøenídle § 87 a § 102
odst.3 stavebníhozákona.
Technickévybavení: Umis•ovánía povolovánístaveba zaøízenítechnickéhovybavenípro
obsluhujednotlivých polyfunkènícha monofunkèníchplochje pøípustné
jen tehdy,pokud
nebudoumít negativnívliv najejich základnífunkci nad pøípustnoumíru.
Výjimky: k posuzovánícharakterujakýchkoliv výjimek ze závaznýchpodmínekvyužití
území(pokudvýjimku pøipouštìjí)je pøíslušnýpoøizovatelpo dohodì sestavebnímúøadema
samosprávným
orgánemobce.
K posouzenízvláštníchstaveb(které sesvým
taxativnímuvýètu v
textu regulativù)z hlediskajejich pøípustnosti,
pøípustnostiumístìní v
územíje poøizovatelúzemníhoplánupo dohodì sesta
a samosprávným
orgánem obce.
Zmìny: ke schválenízmìn, pøípadnìke zrušeníplatnostiúzemníhoplánu,je pøíslušné
Obecnízastupitelstvov Kounovì.
Sporné pøípady:k posuzováníspornýchpøípadùa pøípustnémíry je urèenponzovateltohoto
územníhoplánu po dohodì se stavebnímúøadema samosprávnýmorgánemobce.
Dokumentaceúzemníhoplánu obce obsahuje:
textovouèást:
A)
Prùvodnízpráva
B)
Doklady
úro

KOWlOV

- oOOcnì71Í\"8ZI1á
\yhIMka

4

;~D

~

"-

.,..,
4.

C)

Návrh regulativùpro územnírozvoJ - závaznáèástúzemníhoplánu

grafickouèást:
v. è. 1
Širší vztahy
v . è.2
Funkènívyužití územísídla a krajiny
v. è. 3
Urbanistickéøešení
v. è. 4
Dopravníøešení
v. è. 5
Vodní hospodáøství,
zásobováníel. energií
v. è. 6
Veøejnìprospìšnéstavby,asanaèníúpravy
v. è. 7
Zábor ZPF a PUPFL

1 : 25000
1 : 5000
1 : 2000
1 : 5000
1: 5000
1: 5000
1 : 5000
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USNESENI O SCHVALENI UZEMNlHO PLANU OBCE
KOUNOV
(REGULA TIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE)
-

-
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Èlánek 4
1. Základní zásady uspoøádáníúzemí a limity ieho využití:
1.1. Urbanistická konceDcea komDozice
pro koncepciplatí tato závazná rozhodnutí:
. Èásti obceKounov, Rozkoš,Hluky a Nedvìzí budourozvíjenyjako kompaktní sídelní
útvar
. ve volné krajinì na územíKounovavznikala v historii rozptýlená zástavba- samoty
charakterutradièních roubenýchstaveb;za zpøísnìnýchpodmínekje možnév malé míøe
rozšíøenítohoto typu zástavbyza pøedpokladunenarušeníkrajinnéhorázu
. zachovat harmonii prostøedí-zachovatznaènézastoupenízelenìa to pøedevším
užitkové - soukromé
. chybìjící náves- místo kontaktu mezi lidmi - nahradit novým .funkènímuspoøádáním
prostorucentraKounova,èástí Hluky a Nedvìzí, posílenímvybavenostia vytvoøením
pìších prostranstvís veøejnouzelenívytvoøitpodmínkypro sociálníkontaktyobyvatelobce
. vytvoøit podmínky pro kvalitní pøímìstskébydlení - pro bytovouvýstavbujsou navrženyrozvojovéplochy v Kounovì, místníchèástechRozkoša Hluky, menšílokality jsou
v Nedvìzí
. zajistit obyvatelùm podmínky pro regeneraci duševnícha fyzických sil- významnou
lokalitou pro obecje možnostrozvoje sportovníhoareáluvèetnì zázemís obèanskýmvybavením
. zvýšit pøitažlivost obce pro turistiku a cestovníchruch v oblasti letní i zimní rekreace:

- zajistitkvalitnípodmínkyubytovánía služebvèetnìinformací

- zlepšit údržbucesta systémorientacev krajinì
.

zajistit prosperitu obcevytvoøením možností pro podnikatelskéaktivity - podnikatelskéaktivity výrobníhocharakterubudou rozvíjenyv návaznostina stávajícíareálZD

úro
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v Kounovì a na západnímokraji obce,nerušícíslužbya drobnávýrobamohou být umístìny v obytnézónì
2. Re!!ulativv orostorového usooøádánÍúzemí obce:
2. 1.

Èlenìní øešenéhoúzemí:

al urbanizované
území- sídlo:

vitelným (plochy navrženék zastavìní
je tvoøenoúzemímsouèasnìzastavìnýma zasta
v ÚPO)
b)
neurbanizovanéúzemí- krajina
je tvoøenaplochami volnými, nezastavitelnými(tyto mohoubýt v pøípadìobestavìnísouèástí
zastavìnéhoúzemíobce)
2.2.
Regulativy pro ochranu obrazu obce a krajiny:
. zachovathistorickou urbanistickoustrukturu- v zónáchs historickouzástavboumusí být
dodrženystávajícíprostorovékvality: stavebníèára, pokudje zøetelná(u proluk v maximální míøepùvodní),základnípùdoryshlavníchstavebobdélníkovýs pomìrem délky
k šíøcemin. 3:2, høebenstøechyrovnobìžnýs delší stranoupùdorysu,(v novýchlokalitách
jsou tyto regulacedoporuèené)
. zachovatvýškovouhladinu stávajícízástavby- max. 2 nadzemnípodlaží
. respektovatstávajícídominanty a významnéorientaèníbody v území- kostel sv. Josefa,
kaple v Hlukách a v Šedivinách,zvonice,drobnoucírkevní architekturu- køíže,plastiky,
kaplièky, pomníky

. zachovatautentickéhistorickélidové stavby,vyznaèenéjakoobjekty v památkovémzájmu, pøijejich údržbì a obnovì respektovatpùvodnívzhled a materiály
výškaobjektù novýchRD (pokudnebudoukombinoványs obèanskýmvybavením
v parteru)nesmípøesáhnout
I nadzemnípodlaží s možnostívyužití podkroví
. veškerénové stavbyobytnéa veøejnébudoumít sedlovénebovalbovéstøechyse sklonem
400- 500,stavbypro výrobu støechysklonité,bezvytváøenínovýchdominant,(vzhlednových objektù výrobníchaktivit je doporuèenopøizpùsobittradiènízástavbì)
. nutnopotlaèit negativnídominanty- areályZD v dálkovýchpohledech(realizovatnavrženéozelenìní areálù)
. zástavbanavrhovanána vnìjších okrajíchzastavìnéhoúzemíobcebudesituovánatak,
aby do volnéhoúzemíbyla orientovánanezastavìnáèáststavebníhopozemku(výjimku
tvoøílokalita i.è.8), na vnìjších okrajích obcenelzerealizovatzástavbubez pozemku
(atriové domy apod.),koeficient zastavìnív tìchto èástechobceje max. 0,35
. výstavbuv horní èástirozvojovýchlokalit i.è. 3, i.è. 8 a i.è. 10 nutnoposouditz hlediska
dopaduvýstavbyna krajinný ráz v podrobnìjšídokumentaci
. podrobnoukvalitní dokumentacíkomplexníhocharakteruvèetnì øešenízelenì upøesnit
návrhsportovníhoareálus obèanskýmvybaveníma dostavbucenterjednotlivých sídel
. zvláštnízøetelvìnovat eventuelnínovévýstavbì samot(viz regulativykap. 3.1.), pøírodní
prostorymohoubýt dotvoøenyrozptýlenouzástavbouv min. míøe(cca 10lokalit)
. v maximálnímíøezachovatdruhovouskladbuflóry (musí odpovídatpøírodnímstanovištím)
. nepøipustitekonomickévyužití zvyšujícíkoeficient zastavìní nadúnosnoumíru, nezmenšovatrozsahploch lesù
Územnírozsahomezení:
je graficky vymezenve výkresuè. 2 a è. 3

.
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3. Re2ulat!vv Pf o funkèní vvužití území obce:
Základní regulatl.vy a limity funkèníhovyužitíúzemíjsou vyznaèeny
ve
è. 2 a
È.3 a vymezují urbam.stickévyužití ploch (úèel využití ploch). Základní funkèní èlenìní
plochje uvedenov èI. 3.
Závaznìje stanovenazákladnífunkce plochy- vyznaèenabarvou,pøíp.velkým písmenem,nezávazné
jsou upøesnujícípodmínkyvyužití pro funkèní zónu- funkèní typ (je
možnéje upøesnovat
na základì podrobnìjší dokumentacenebov územnímøízeníajsou vyjádøenymalým písmenem).
FUNKÈNÍ VYUŽITÍ ZASTA VÌNÉB O A ZASTA VlTELNÉHO ÚZEMÍ
3.1. Plochy pro bydlení - smíšenázóna bydlení trvalého a rekreaèního:
Funkèníregulace:
Území obytnázahrnujíèinnosti,dìje a zaøízenísouvisejícímibezprostøednìs bydlením.
Pøípustnéa obvykléjsou plochy pro bydlení, zahrady,veøejnázeleò(vèetnì pìších tras, prostranstvía drobnéarchitektury),místní komunikaceintrazonální,parkování,technickévybavení, integrované zaøízení- sídla firem vèetnì nerušících provozoven, základní obèanskévy-

bavení(základníškolskáa pøedškolská
zaøízení,maloobchoddo 200 m2 prodejníplochy,
nekapacitnístravovacízaøízenía ubytovacízaøízení,osobníslužby,menšísportovníplochy),
v zónì Bs zøízenímalýchvodníchploch.
Podmíneènì pøípustnéjsou zaøízenímístní správy,stavbypro sociálníúèely,stavbycírkevního, kulturního, zdravotnického,školskéhoa sportovníhoúèelu,nerušícídrobnéøemeslnéa
výrobní služby,nutnádopravnía technickázaøízení.
Nepøípustnéjsou veškerézaøízení,které zhoršujíživotní prostøedínebotakovédùsledky
vyvolávají druhotnì (závadnávýroba,kapacitnískladya dopravnízaøízení,èerpacístanice
PH), vèetnì èinnostía zaøízeníchovatelskýcha pìstitelských, kteréjednotlivì nebov souhrnu
pøekraèujístupeòzátìže pro zónu bydlení.
Funkèní!mY:
Br - individuální bydlenítrvalé neborekreaènív rodinných domecha rekreaèníchchalupách
sezahradami,výškazástavby1 nadzemnípodlažís možnostípodkroví,max.2NP (u stávajících objektù nebopøiintegracis obèanskýmvybavením)
Bv - individuální bydlení venkovského typu v rod. domech nebo zemìdìlských usedlostech s
vìtšími parcelami,pøíp.doplnìné tradièními hospodáøskými
budovami,s možnostídrobných
pìstitelských a výrobních èinností nebo situování nezávadných øemeslných dílen a služeb.
Výška 1 NP (možnost využití podkroví).

Bd - kolektivní bydlenív bytovýchdomech,výškamax. 2 podlaží+ podkroví
Bs - bydlení na samotách,pøevážnìv roubenýchpùvodníchusedlostech,seztíženoudostupností obsluhy,dopravní i technickéinfrastrukturyvèetnì obèanskéhovybavení.Doporuèena
rekreaènífunkce,tradiènívzhled,max. I NP.
Územnírozsahomezení:
je vymezenv grafickédokumentaci- ve výkreseÈ.2a 3 - urbanistickéøešenía funkèní využití
sídlaa krajiny

-

stabiIizované území pøevážnáèást obytného území obce
transformaèní území - centra Kounova a Nedvìzí, dále lokality se zboøenými objekty s mož-

ností novévýstavby,oznaèenéB/r
rozvojové území - navrženov lokalitách i.è. 1 - 14,36 - 38 (viz výkresè.3)
úro
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podmínìnì pøípustnérozvojové území pro rozptýlenouzástavbuv krajinì formou roubených chalupa usedlostí,v danéoblasti tradièních- návrhlokalit je orientaèní(na základì podrobnédokumentacea vyjádøeníorgánùochranypøírodylze lokality vylouèit, event.v min.
míøedoplnit).
Prostorovéregulace:
Pro všechnyfunkènítypy jsou závaznéregulativy:
. v zónáchs historickouzástavboua u bydlení na samotách- funkènítyp Bs - musí být
dodrženystávajícíprostorovékvality - pùdorysnýtvar hlavníchobjektùusedlostiobdélníkový o plošemin. 50m2,spomìrem délky k šíøcemin. 3:2, støechysedlovénebovalbové
se sklonem40 - 50°, høebenstøechyve smìru delší stranypùdorysu,(v lokalitách pro novou výstavbutypu Br a u stavebdoplríkovýchjsoutyto regulacedoporuèené)
. ve stávajícíchplocháchbydlenípøidostavbácha rekonstrukcíchrespektovatcharakter
okolní zástavby,s výškovouhladinoumax. 2 NP (u stávajícíchobjektù)
. výškanovýchrodinnýchdomù a rekreaèníchobjektùnesmípøesáhnout1 nadzemnípodlaží, s možnostívyužití podkroví,v pøípadìintegraces obèanskýmvybavenímv parteru
max. 2 NP
. samostatnìstojící garážeje možnépovolit pouzev pøípadì,že není možnájejich výstavba
jako souèástobytnéstavbynebousedlosti,(doporuèujesejejich umístìníjako souèást
uzavøeného
dvora),v pøípadìnezbytnostisamostatného
umístìní dodrženíregulativùpro
tvar objektu a støechy
jako v první odrážce,garážumístìnáv suterénuobjektu nesmízvyšovatosazeníbudovyv terénunad únosnoumíru - konkrétnípøípadybudouposouzeny
v územnímøízení
u noyýchploch pro výstavbufunkèníhotypu Bs bydlenína samotách- v grafické èástivyznaèenooranžovoušrafou- budevýstavbapodléhatschváleníorgányochranypøírody,
s následujícímiregulativy:
. viz. prostorovéregulace- první odrážka
. zastavìnáplochausedlostinepøesáhne
250 m2,
. vzdálenostiusedlostínavzájemmin. 150m

.

jednotlivé stavby nebo usedlosti ve formì tradièních dvoru budou citlivì osazeny do teré-

nu a krajiny

. nebudepovolenanovávýstavbachat,tj. objektù s pùdorysnouplochoumenšínež 50m2,
stavìnýchv kraji netradiènítechnologií (stávajícíchatovéobjekty,zahrnutépod funkèní
typ Bs,jsou doporuèenybud' k pøestavbìna tradièní objekty- viz. prostorovéregulaceprvní odrážka,pøípadnìk lepšímuzaèlenìnído krajiny osázenímvysokou zelení).

3.2. Plochy Pf Oobèanskévybavení:
Funkèníregulace:
Území obèanské(veøejné)vybavenostije urèenok umístìní zaøízeníobèanskéhovybavení
místníhoi nadmístníhovýznamu.
Pøípustnévyužití - veøejnásprávaa administrativa,školství,zdravotnictvía sociálnípéèe,
vzdìlávací a kulturní areály,sportovnía rekreaènízaøízení,distribucea službymístníhoa
nadmístníhodosahu,veøejnéstravovánía ubytování.nezbytnátechnickáa dopravnívybavenost,
Podmíneènì pøípustné- menšíkapacitybydlení, nezávadnákomerènía výrobní zaøízení
Nepøípustnéjsou veškerázaøízení,zhoršujícíživotní prostøedí(kapacitníst,lady, závadná
výroba,kapacitnídopravnízaøízení- napø.èerpacístanicepohonnýchhmot), vèetnì èinností
ÚPO Kounov
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a zaøízeníchovatelských a pìstitelských,které bud'jednotlivì nebov souhrnupøekraèujístupeòzátìže pro tuto zónu.

Funkèní:tYQY:

-

Oa - administrativnì správnízaøízení(obecníúøad,pošta, spoøitelna)
Ov - obèanskévybaveníbez specifikace(chybìjící obèan.vybavení obce)
Oh - hasièskázbrojnice
Op - zaøízenísociálnípéèe
Ok komerènízaøízení,kulturní a sportovnízaøízení
Ou - ubytovacízaøízení
Oc - kaple,kostel

-

Územnírozsahomezení:
je vymezenv grafické dokumentaci- ve výkreseè.3 - urbanistickéøešení
stabilizované území stávajícíareálya provozovny
rozvojové území
u sportovníhoareálu- i.è.26 - kulturní, sportovnía komerènízaøízení
u bytovky - Í.è. 25 - zaøízení
v centru Kounova i.è.24 a

- integrovanýobjekt (doplnìní

chybìjící OV)

Prostorovéregulace:
. u všechtypù výškaobjektù nepøesáhne
2
. tvar støechy- sedlovénebovalbové,sklon

s možnostívyužití podkroví
delší stranou

3.3. Plochy výrobních aktivit:
Funkèníregylace:
Územívýrobníchaktivit je urèenopøedevším
k umis•ovánía uskuteèòovánívýrobníchèinností prùmyslovýcha zemìdìlských,
skladùa výrobníchslužeb,vèetnì administrativy, a to pøevážnìv uzavøených
areálechs minimální frekvencístyku s veøejností.
Pøípustnévyužití územízahrnujezaøízení
a výrobníchslužebprùmyslových,popøípadì zemìdìlských, skladya zaøízení
ajiné podnikatelskéaktivity, vè. nezbytných dopravnícha technickýchzaøízení.
Podmíneènì pøípustnévyužití územízahrnujevýzkumnéústavy,zábavnízaøízenía byty pro
ostrahunebomajitele zaøízení.
Nepøípustnévyužití územízahrnujekapacitníbydlení,obèanskouvybavenosta rekreaèní
zaøízení.
Funkèní!yQY:
Vp - podnikatelskéa výrobní aktivity, výrobní
služby
Vz - zemìdìlské areály, zemìdìl. služby
Vs - samostatnìstojící stodoly
Územnírozsahomezení:
- je vymezenv grafickédokumentaci- ve výkreseè. 3 - urbanistickéøešení
stabilizované území: VánoèníozdobyDvùr Králové - 2 provozovnyv Kounovì
ZD Zlatý Potok - 3 areályzemìdìlské výroby
autoklempíøstvív Rozkoši
transformaèní území: plochabývaléhovepøínav Nedvìzí - i.è. 15 (na obèanskévybavení)
rozvojové území: lokalita u ZD v Kounovì - i.è. 29
úro
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lokality u silnice na Baèetín- i.è. 39 a 40
ProstQrovéregulace:
. 1 nadzemnípodl. max. výškaøímsy5 m nad terénem,sklonité støechy,doporuèenýmin.
sklon 400
. charakternovýchobjektù pokudmožnopøizpùsobittvarovì i materiálovì tradiènímstavbám
. realizovatoptické odclonìní areálùvysokouzelení,nevytváøetnovédominanty

3.4. Plochy pro sport a rekreaci:
Funkèníregylace:
Území pro sport a rekreacijsou územíurèenápro umis•ovánízaøízení,sloužícíchk uspokojování sportovnícha rekreaèníchpotøebobèanù.
Plochy rekreace a sportu v zastavitelnémúzemí obce:
jsou tvoøenyhøišti.areálemkoupalištì s plochou u dolní stanicelyžaøského
vleku
Pøípustnéjsou zaøízenípro sportovnía rekreaèníúèelyvèetnì veøejnézelenì, nezbytné
technickéa dopravnívybavenosti(místní komunikacea odstavnástání),pøíp.doplnujícího
vybavení- šatny,obèerstvení,sociálnízaøízeníapod.
Podmíneènì pøípustnéje na tìchto plocháchzøizovánízaøízenímaloobchodních,stravovacích a ubytovacíchdoplòujícíchhlavní funkci, pøíp.byt správceareálu.
Nepøípustnéjsou vìtší kapacitybydlení a veškeréèinnostia zaøízení,které narušujíživotní
prostøedí(výroba,kapacitnískladyvèetnì èinnostípìstitelských a chovatelských).
Plochy sezónnírekreace v krajinì:
jsou plochy krajinné zóny, sezónnìvyužívanék rekreaci- stávajícílyžaøskýsvahv Kounovì a
navrženýv Šedivinách
Pøípustnáje pouzesportovníèinnosts nezbytnýmiterénnímia vegetaènímiúpravamia
technickézaøízenívleku

Funkèníwx:

Rs- sportovníplochy venkovního charakteru - høištì
Rk - plochapro sportovníareá1s možností koupání
Rl - lyžaøskýsvahs vlekern

Územnírozsahomezení:
je vymezenv grafické dokumentaci- ve výkreseè.3 - urbanistickéøešeni
stabilizované území: stávajícíhøištì, lyžaøskýsvah
transformaèní území: pøestavba
požárnínádržena koupalištì
rozvojové území: rozšíøenia doplnìní rekreaènìsportovníhoareálu,nová høištìv Hlukách a
Nedvìzi, lyžaøskýsvahv Šedivinách
Prostorovéregulace:
U ploch v zastavitelnémúzemí- 1 nadzemnípodlaží, sklonité støechy,doporuèenýsklon 400
- 500

3.5. Plochy veøeinézelenì a veøeinvchorostranství:
Funkèníregylace:
úro KOlUlOV
- obecnì ZlÍ\'aznávyhláška

10

;~:n

-;..
..,

Jsouto území,z jejichž užívánínelzenikoho vylouèit, které musíbýt pøístupnyveøejnostibez
omezení,jsou tvoøenyplochamiveøejnézelenì, které plní funkci rekreaènía estetickoupopøípadìi kultovní (høbitovy)a doplòkovou.
Pøípustnévyužití územízahrnujeplochy veøejnézelenì a veøejnýchprostranstvívè. zpevnìných ploch a pìších cest,drobnéstavbya vodní prvky
Podmínìnì pøípustnáje nezbytnátechnickávybavenost,zpevnìnéplochy pro dopravuv
klidu.
Nepøípustnéjsou zaøízení,které narušujíkvalitu životníhoprostøedía jakákoliv výstavba,
kromì výšeuvedenýchpøípadù.
Funkèní 1Y:Qy:

-

zeleòparkù a návsívèetnì pìších prostranství
Zv - veøejnázeleòdoplòkováa izolaèní,tvoøícízejménapásy kolem komunikacía doplòující
ulièní prostory
Zp

3.6. Plochy sadù a zahrad:
Funkèníregylace.
Plochy sadùa zahradv návaznostina obytnéúzemí,sloužípro obytnou,rekreaènía doplòkovì produkènífunkci, mohoubýt uvnitøi vnì zastavìnéhoúzemíobce(viz. par. 139azákonaè.
50/176Sb.,ve znìní pozdìjšíchpøedpisù)
Pøípustnáje zeleÍ1doplt'1kovìprodukèní,okrasnáa obytná
Podmínìnì pøípustnéjsou doplòkovéstavbypro rostlinnouneboživoèišnoumalovýrobu
(samozásobitelské
hospodáøství)
Nepøípustnéje jejich zastavìní(kromì
vbì v ÚPO a podmínìnì
pøípustnýchstaveb).
Funkèní!yQy:
Sz - sady,zahrady,záhumenky- ve výkresechti
není rozlišovánovíce funkèníchtypù

vyznaèenpouzebarvou,nebo•

Územní rozsahomezení:
je vymezenv grafické dokumentaci- ve výkreseè. 2 a 3.
stabilizované území: stávajícíplochy
rozvojové území: nezastavitelnézahradyu lokality i.è. 8 a i.è. 38

úro
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Prostorovéregulace:
V pøípadìpovolenísamostatnéstavbyhospodáøské
dodržetregulativypro hlavní stavbyobytné - viz odst.3.1. (pùdorysnýtvar, sklon a tvar støechy),doporuèenje tradiènívzhledpùvodních stodolvè. materiálù- konkrétnípøípadybudouposouzenyv územnímøízení.

FUNKÈNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ PRO VOLNÉ PLOCHY
3.7. Plochy kraiinné zóny s pøevážnì produkèní funkcí:
Funkèníregylace:
Plochy s pøírodnímia terénnímipodmínkami pro zemìdìlskou produkci s velkovýrobní
technologií,u které není produkènífunkce limitovánajinými funkcemi.
Pøípustnéjsou èinnostia zaøízení,které souvisísezemìdìlskou velkovýrobou.U zemìdìlskéhopùdníhofonduje pøípustnázmìna kultury pokudnedojdek negativnízmìnì krajinného
rázu,pøípustná
je výstavbamalýchvodníchploch, úpravavodníchtokù
Výjimeènì pøípustnáje výstavbaobjektù zemìdìlské prvovýroby,zaøízenípro ochranupøírody, technickoua dopravníinfrastrukturu,tìžbu lokálníhovýznamus následnourekultivací.
Nepøípustnéjsou zaøízenía výstavbajiných novýchobjektù,popø.rozšiøovánístávajících,
pokudto není navrženotímto územnímplánem.
Funkènítvpv:
Po
zemìdìlský pùdní fond - orná pùda,intenzivnì obhospodaøované
plochy.
Pt
zemìdìlský pùdní fond - produkènílouky, louky na orné pùdì. Intenzivnì obhospodaøovanékulturní louky, druhovì chudés prioritou produkcebiomasy.Možnáje zrnìna
na ornou.
Pp
drobnáparcelace
Územnírozsahomezení:
je vymezenv grafické dokumentaci- ve výkreseè. 2 - a zahrnuje:
stabilizované území: pøevážná
èástúzemí,
transformaèní území: plochy navrženék zalesnìní- izolaènízeleò,plochy pro ÚSES
rozvojové území: není navrženo
Zónacezemìdìlské pùdy
I. zóna - produkèní s minimem omezení
- nutnododržovatobecnézásadyhospodaøenína zemìdìlské pùdì
II. zóna - potenciálního erozního ohrožení
na pozemcíchje nutno provádìt protierozníosevnípostupy(pásovì støídatplodiny, vrstevnicovì obdìlávat plochy a provádìt hrázkování,ap.)
- pøinedostateèné
ochranì výšeuvedenýmiopatøeními
je nutnopøistoupitk technicképrotierozní ochranì (meze,prùlehy,vsakovacípásy).
ill. zóna - erozního ohrožení
nevhodnévelkoplošnéobhospodaøování
pøizomìní jsou technickáopatøenínezbytná
plochyje vhodnézaluènit,využít na drobnouparcelaciapod.
neumís•ovatpolní hnojištì.
IV. zóna - kombinovanéhoohrožení
podlesklonuje nutno pøistoupitk protieroznímopatøenímdle zón II. a III.
neumís•ovatpolní hnojištì.
úro
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- omezit používáníprùmyslovýchhnojiv

V. zóna - extenzivní

- zaluènit

3.8.
Funkèníregylace:
Plochytvoøenélesními porosty,krajinnou zelení a pøírodnímiloukami, ekologickoukostrou
územís dominantnífunkcí ochranypøírody.
Pøípustnéjsou èinnosti a zaøízení,které sloužík zachováníekologickérovnováhyúzemí,
výstavbamalých vodníchploch, úpravavodníchtokù
Výjimeènì pøípustnéje alternativnízemìdìlství.
Nepøípustnéjsou èinnosti,zaøízenía výstavba,které zmenšujíjejich plochu,nepøípustné
je
zvyšovánía rozšiøováníkapacitstávajícíchzaøízenía nová výstavba,mimo plochy navržené
vÚPO.
Funkèníwy :
Zt
trvalé travní porosty, vymezenév pøírodníkrajinné zónì, spoleèenstvavázaná na
pravidelný a extenzivní antropogenní zásah(kosení, pastva),jsou závislá na hospodáøskémvyužívánínutnáje dosadbaa udržovánípøirozených,pøírodìblízkých porostù luk a náhradníchspoleèenstev,také s ohledemna krajinotvornou funkci. Pøípustné
jsou i drobné plochy (cca do 1/3

Zk

Zl

Zo

- 1/2 celkové plochy dle sklonitosti,

vodohospodáø-

skéhovýznamuap.) orné pùdy v rámci funkèní plochy. Preferovatšetrnéfirmy hospodaøení.
krajinná zeleò - zeleòlesníhocharakteru(vysokázeleò) zejménana pozemcích,které
nesloužík plnìní funkcí lesa, u tìchto ploch je
vysokádruhová rozmanitost,vykazují znaky pøirozenéobnovy,
vegetaèníjednotlivá patra,
mimo funkce estetické a ekologickéje nezanedbatelná
biotechnickástabilizace svahù, v územímá tato zeleòcharakterhùøepøístupnýchploch s omezenýmaktivním pohybema rekreaènímvyužitím.
lesy hospodáøské
- lesnípozemkysesmíšenýmcharakteremprodukèníma pøírodním.
Dodržovatzásadystanovenéstávajícímlesnímhospodáøským
plánem(LHP) neboosnovami, respektovatvymezenéochrannérežimy (napø.ÚSES)a prosazovatjejich zapracovánído novýchLHP.
lesy ochranné- kategorielesa
funkceje druhoøadá, prioritou je stabilizacesvahù.

Územnírozsahomezení:
je vymezenv grafické dokumentaci- ve výkreseè. 2 a 3 - a
zahrnuje
. údolní nivy, plochy ochranypøírodya plochy, kde pøírodní
podmínkynedovolujíintenzivní zemìdìlství -jsou to pøedevším
tokù a rybníkù a lesníkomplexy.
stabil izované území: pøevážná
èástúzemí,
transformaèní území: plochy navrženék
plochy pro ÚSES
územ
Í:
navržené
zaluènìnÍ
v
rozvojové
Kounova

úro
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3.9. Vodní plochy:
Funkèníregulace:
Zahrnují plochy vod tekoucícha stojarychsezøetelnoua pøístupnouvodní hladinouse
zvláštnímestetickýmvýznamempro utváøeníkrajinnéhorázu území.
Pøípustnéjsou èinnostia zaøízenísouvisejícís vodohospodáøskými
pomìry v území,rybáøstvím a rekreacía kolobìhem vody v pøírodì.(retence,výpar, rovnomìrný odtok, ...). Pøípustnáje výstavbamalýchvodníchploch, úpravavodníchtokù.
Podmínìnì pøípustné
jsou èinnosti,dìje a zaøízenípro chov ryb a vodní drùbežes tím, že
budouminimalizoványnegativnídopadydo vodníhorežimu (èistotyvod).
Nepøípustnéjsou èinnostia zaøízení,které narušujíkolobìh vody v pøírodìa negativnì
ovlivòují kvalitu a èistotuvody a vodníhorežimu.,nepøípustná
je výstavbaobjektù v tìsné
blízkosti bøehù.
Funkèní !mY:

Nn
Nr
Np
Nz
Ns

návesnírybník -možnost využití i pro hasebníúèely
nádržretenènía rekreaèní- možnostvyužití i pro hasebníúèely
požárnínádrž

záchytná
plochaprorozliv- jiné úèelysenepøipouštìjí
suchýpoldr

Územnírozsahomezení:

-

je vymezen v grafické dokumentaci ve výkreseè. 3 - urbanistickéøešenía È.2 - funkèní vy-

užití územísídla a krajiny a zahrnuje
stabilizované území: stávajícíplochy
transformaèní území:požárnínádržv Nedvìzí - pøestavba
na návesnírybníèek
požárnínádržv Kounovì - pøestavba
na koupalištì
rozvojové území: navrženýnávesnírybník v Kounovì
3 rekreaènía retenènínádrže- v Kounovì a v Rozkoši
Prostorové regylace :

zajistit manipulaènípøístupk bøehùmv min. šíøce6 m
respektovatzáplavovouplochu dle grafické pøílohy

3.10. Plochv pro obsluhu území a technickou infrastrukturu:
Funkèníregulace:
Územíjsou urèenak umístìní staveba zaøízenípro dopravnía technickouinfrastrukturu.
Tato zaøízenílze takéumístit ve všechplochách,ve které se stavbytohoto druhupøipouští
nebovýjimeènì pøipouští.Pøiumís•ovánínovýchstaveba zaøízení
je tøebaposouditvhodnost
z hlediskadopadùna okolí.
Pøípustnéa obvykléjsou èinnostia zaøízenítechnickéa dopravnípovahy,pokudnenarušují
životní prostøedínad únosnoumíru.
Nepøípustnéjsou èinnostia zaøízeníobytné- v obytnýchzónáchje nepøípustné
zøizování
zaøízenídopravníchslužeb,v ostatníchpøípadech
je nutno posouditvhodnostzaøízeníz hlediska dopadùna obytnéprostøedí.

úro
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-3.10.1.Doprava:
Vymezenídopravníchkoridorù - toto územíje nezastavitelné,musí zùstatveøejnìpøístupné,
nesmízdebýt realizoványani doèasnéstavby,pokud sezdenacházejístávajícíobjekty, není
dovolenojejich zhodnocení,bìžnou údržbuje možnoprovádìt. Zásahdo územívèetnì regulativù je tøebaupøesnitpodrobnìjší dokumentací
G P - ro umis•ování arkovacícha odstavn'ch stání ro motorovávozidla latí:

.

.

.
.

.
.
.

pøípustné jsou parkovací stání, odstavná stání a garáže osobních vozidel v obytných zó-

nách,stejnì tak i v plocháchsportovních,rekreaènícha obèanskéhovybavenípouzepro
potøebuvyvolanoupøípustnýmvyužitím území
nepøípustnéjsou parkovacístání,odstavnástánía garážepro nákladníautomobilya autobusya pro pøívìsytìchto nákladních vozidel v plocháchpro bydlení,obèanskévybavení, sport a rekreaci(s vyjímkou krátkodobéhoparkováníautobusù)
výjimeènì pøípustnáje výstavbasamostatnìstojícíchjednotlivých neboøadovýchgaráží,
nespojenýchstavebnìsjiným objektemnebonavzájem- formou uzavøeného
dvora
(podrobnìji viz. èI. 3.1.)
K zajištìní parkovánívozidel pøinové výstavbì nebotransformacisepožadujezajistit
pøíslušnýpoèetparkovacíchstánídle tab. 19 ÈSN 736110 Projektovánímístníchkomunikací.

pøípustnéjsou v plocháchdopravnícha výrobních
výjimeènì pøípustnéjsou v ostatníchstavebníchplocháchza pøedpokladupøíméhonapojení na rychlostní,sbìrné a dopravnì obslužnékomunikacenebojako integrovanézaøízení
dopravníchgaráží
nepøípustnéjsou v zónáchobytných,sportu,rekreacea veøejnézelenì

3.10.2.Technická vybavenost
Zaøízenípro technickouvybavenostlze umístit kromì ploch pro technickouvybavenostve
všechostatníchplochách,ve kterých se stavbytohoto druhupøipouštìjía sloužípro bezprostøedníobsluhuúzemí,aniž by narušovalyjeho prostøedínad pøípustnoumíru.
Pøípustnéa obvykléjsou èinnosti a zaøízenítechnicképovahy.
Nepøípustnéjsou kapacitnízaøízenív obytnýchzónácha zónáchrekreace,v ostatníchpøípadechje nutno posouditvhodnostzaøízeníz hlediskadopadùna životní prostøedí.
Vymezeníkoridorù Droliniové trasy - podzemnívedení: v trasáchnavrženýchkoridorù není
dovolenopovolovatžádnéani doèasnéstavbya pozemky,po kterýchjsou vedeny,musí zùstat
veøejné,jednotlivé sítì v maximální míøesluèovats komunikacemido obslužnýchkoridorù,
jejich zásahdo územíje tøebaupøesnitpodrobnìjší dokumentací.
Vymezeníkoridorù Droliniové trasy - venkovní vedení: v trasáchnavrženýchkoridorù není
dovolenopovolovatžádnéani doèasnéstavby,musí být zajištìn maximálnì volný pøístupk
tìmto vedením,jejich zásahdo územíje tøebaupøesnit
Navrženétrasy inženýrskýchsítí jsou závazné,
nìny v podrobnìjší dokumentaciv
.
Vymezeníploch pro navržená
ných ploch,jejich zásahdo územíje tøebaupøesnit
Inženýrskésítì v poddolovanémúzemísemusí provésts ohledemna možnépoklesyterénu.
ÚPOKounov- o~nì zAvazná~yhláška
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Fynkènít.YQY:
Tv
Tz
Tè
Tr
To
Th
Ts
T ès

vodojem
vodní zdroj
èistírnaodpadníchvod
trafostanice
technickézaøízeníosvìtlení
ochrannéhráze
sbìrný dvùr pro tøídìnýodpad
èerpacístanice

Územnírozsahomezení:
øešení,È. 4 - dopravní

4. ;!:imitv využití území:
4.1. Ochrana památek a kulturních hodnot:
Rozsahomezení:
. respektovatnemovitékulturní památky
2411- areál usedlosti è.p. 1
2312- škola è.p. 36
. respektovatobjekty lidové architekturyv památkovémzájmu
. respektovatobjekty církevní a kulturní v památkovémzájmu,jako dominantya orientaèníbody v území- kaple,kostel,zvonice,køíže,pomníky
. respektovatpodmínky,stanovenépro územís archeologickýminálezy
Územnírozsahomezení:
je zobrazenve výkreseè. 3 - urbanistickéøešeníaè. 2 - funkèní využití územísídla a krajiny,
popisobjektùv památkovém
zájmu- viz prùvodnízprávakap. B.6.1.-B
4.2. Ochrana pøírody:
- na územíCHKO Orlické hory respektovata dodržovatdiferenciovanézásadystanovené
Plánempéèe
- provéstmapováníekologickycennýchúzemímimo prostorCHKO a následnìzvážit
moŽnostregistraceVKP
- s ohledemna exponovanoupolohu sídela rozptýlenézástavby,vìnovat zvýšenoupozornost ochranì krajinnéhorázu.
4.3. Ochrana pøírodních zdroiù:
. respektovatochranunerostnýchsurovin
. respektovatochranuzdrojù pitné vody
4.4. Ochranná a bezpeènostnípásma:
. respektovatochrannáa bezpeènostnípásmazaøízenítechnické infrastruktury,danélegislativními pøedpisy
. dodržovattakováopatøenív areálechživoèišnévýroby, aby pásmo hygienickéochrany
nezasahovaloobytnéúzemí.Pøípadné
nástroje:zmìna technologií(deodorizace,omezená
manipulaceza nepøíznivýchpovìtrnostníchpodmínek,zakrytíjímek), ozelenìníareálu,
sníženípoètukusù chovanýchzvíøatap.
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4.5. Ochrana proti povodním:
. v øešenémúzemínenívyhlášenozáplavovéúzemí
. vyhlásitzáplavovéúzemídle zjištìných podkladù
. respektovatzonacihospodaøení
na zemìdìlské i nezen
. zpracovatochranua organizacipovodíhlavníchvodot!
. realizovatnavrženouochranu.

pùdì - odtokovépomìry
Iky muky a Dìdina)

4.6. Ochrana zemskéhopovrchu::
Ochranazastavitelnýchploch:
.. zastavitelnéplochy nejsoudotèenypc
Ochranavolných ploch:
. pøípadnépoklesybudouzavezeny
zemmoua provedenarekultivace
zavezenyze]
5. Péèeo životní prostøedí:

.

5.1. Ochrana ovzdušÍ:
realizovat alternativní zpùsoby vytápìní

-

el. energie, propan - butan, døevníhmota

5.2. Ochrana èistoty vodv:
. chránitkvalitu spodníchi povrchovýchvod

.
.
.

udržovatèistotuprostøedí,
abynedocházelo
ke zneèiš•ování
pøi splachu
dodržovatpøípustnélimity zneèištìnípøivypouštìní odpadníchvod do tokù
v zátopovémúzemínesmíbýt umístìny výroby, pøinichž sepoužívajílátky škodlivévo-

dám- stávajícískladypøemístit
5.3. Ochrana proti hluku:
. v hlukovémpásmusilnice II/309 øešitnové stavbyjako bariérové(jižnì od silnice) nebo
oddálenéna hranici hlukovéizofony (severnì od silnice)
5.4. Zneškodòováníodpadù:
. komunálníodpadzneškodòovatmimo øešenéúzemína øízenýchskládkách
. provádìt separaci
. likvidovat nebezpeènýodpadmobilním zpùsobem
5.5. Ochrana 2enofondu:
. budezaruèenapøedevšímrealizacíúzemníhosystémuekologické stability a regulacíintenzity využívánípøírodníchzdrojù (pùdy,vody, ...)
6. Územní systémekologickéstability:
Pøedmìtomezení:
Na plocháchúzemníhosystémuekologickéstability jsou pøípustnétakovéèinnostia dìje,
které nenarušujíneboneoslabujíjejich ekostabilizaènífunkce.
Nepøípustné
jsou èinnostia dìje, kteréby vedly ke zmìnì kultur, intenzivnímuhospodaøel
na tìchto plochách,umis•ovánístaveb(kromì liniových staveb),tìžbì nerostù.
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Územnírozsah:
. patrnýz grafickéèásti- výkresÈ.2 a È.3
Rozsahomezení:
. u skladebnýchèástíÚSES(biocentraa biokoridory) pøivýsadbì zásadnìdodržovatdruhovou skladbudle cílovéhospoleèenstva,
jednoznaènìpodporovatpøirozenouobnovu
porostù
. u skladebnýchèástíÚSESpøivýsadbì zásadnìdodržovatdruhovou skladbudle cílového
spoleèenstva,
jednoznaènìpodporovat pøirozenouobnovuporostù
pro výsadbupoužívatdruhy z místníchzdrojù (geografickypùvodnízdroje)

.

7. Veøeinì prospìšné stavby a asanaènÍúpravy:
Pøedmìtomezení:
Vymezeníploch pro novì navrhovanéveøejnìprospìšnéstavbyje podkladempro pøípadné
vyvlastnìní pozemkùnebostavebpodle § 108odst.2 písmenea) stavebníhozákonaè.
50/1976Sb.ve znìní pozdìjších úprav,pokud nebudemožnoøešenímajetkoprávníchvztahù
dosáhnoutdohodounebojiným zpùsobem.
Územnírozsah:
je uvedenv grafické pøílozeè.6. - Veøejnìprospìšnéstavbya asanaèníúpravy
Rozsahomezení:
Rozsahdotèenívlastnickýchpráv k pozemkùma stavbámbudestanovenregulaènímplánem
nebo(není-li to úèelné)územnímrozhodnutímo umístìní stavby.
Vymezeníveøejnìprospìšnýchstavebuvedenýchv pøílozetéto vyhláškynevyluèujemožnost
vymezit dalšíveøejnìprospìšnéstavbyv navazujícíúzemnì plánovacídokumentaci.
V rámci stávajícíchi navrženýchkomunikacísepøedpokládáobslužnýkoridor, t.Zll. komunikacea inženýrskésítì.
V podrobnìjší dokumentaci(a to ve všechzónáchnad 3 ha) budouupøesnìnyobslužnékoridoryjako veøejnìprospìšnéstavby.
Plošnéveøejnì prospìšné stavby jsou rozdìleny na:
Plochypro obèanskévybavení
01
integrovanýobjekt obèanskéhovybavení- dostavbacentraKounova(sJužby,distribuce, sociálníbydlení,lékaø,poštaapod.)
02
kulturní a sportovnízaøízení- sokolovna
03
dùm sociálnípéèe,sociálníbydlení
04
dostavbacentrav Nedvìzí - služby,distribucevè. veøejnézelenì s pìším prostranstvím
05
víceúèelovézaøízeníobèanskéhovybavenív Kounovì
Plochy pro sporta rekreaci
S1
plocharekreaènìsportovníhoareálu
S2
výstavbahøištìv sídleHluky
S3
výstavbahøištì v Nedvìzí
Plochypro technickouinfrastrukturu
TI
plochapro výstavbuÈOV (v souèasnostina k. Ú.Kameniceu Dobrého)
T2, T3
plochy pro navrženétrafostanicepro sídlamuky a Šediviny
úro
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T4, T5
T6
T7
T8
T9
TI0, TlI
T12

plochapro dvì ochrannéhrázev Rozkoši
plochapro vodojem
plochapro vodní zdroj s èerpacístanici
plochapro èerpacístanici kanalizace
plochapro sbìrný dvùr odpadu
plochy pro dva suchépoldry
plochapro posunutítrafostanicev Kounovì

Vodní plochy a toky
R1
plochapro návesnírybník v Kounovì
R2
plochapro rybochovnoua požárnínádržv Kounovì
R3
plochapro návesnírybník v Nedvìzí
R4
plocha pro rekreaènínádržv Rozkoši
R5
plocha pro rekreaènínádržv Rozkoši
R6
plochapro retenènípøehrážky(celkem 8)
Doprava
Dl
plochy pro smìrovou úpravust. silnice 1I/309
D2
koridory navrženýchobslužnýchkomunikací
P
navrženéparkovištì v centruNedvìzí
CH
navrženépìší propojení,chodníky
Liniové veøejnìprospìšnéstavby
trasanavrženéhovodovodu
trasanavrženékanalizace
trasanavrženéhovenkovníhovedeníel. energie
AsanaènÍ úpravy:
AI
asanaènÍúpravaplochy pro dostavbucentra
vybavení)
A2
asanaènÍúpravaplochy pro výstavbunávesníhorybníèkuv Nedvìzí
A3
asanaèníúpravaplochy pro dostavbucentraNedvìzí (obèanskévybavení,pìší prostranství)
A4
asanaèníúpravaplochybývaléhozemìdìlského provozu(návrh rekreaèníhobydlení)

8. Zvláštní ustanovení:
Vzhledemk tomu, že územnì
nemùžepøedemodhadnout
veškerébudoucízámìry rozvojespoleènosti
obce, pøipouštíschvalujícíorgán,bez
provedenízmìny tohoto ÚPO, realizovatrozvojovézámìry na plocháchdo výmìry 0,1 ha, za
pøedpokladukladnéhoprojednánív územnímøízení.

ÈÁST TØETÍ

Závìreènáustanovení
Èlánek 5
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1. SchválenýÚPO Kounovje závaznýpro správníúzemíKounov a katastrálníúzemíKounov
u Dobrušky,Nedvìzí u Dobruškya Šediviny.
2. Pøípadné
zmìny závaznéèástiúzemníhoplánu schvalujeobecnízastupitelstvopo pøedchozím projednánís dotèenýmiorgánystátnísprá\':ya odsouhlasenínadøízenýmorgánem
územníhoplánování.
3. O úpravì smìrné èástiúzemníhoplánurozhodujepoøizovatelúzemníhoplánu,cožje ze
zákonaObecKounov.
4. SchválenýÚPO Kounovje uloženna Obecnímúøaduv Kounovì, Mìstském úøaduDobruškaa na referáturegionálníhorozvojeOkresníhoúøaduv Rychnovì n.Kn. Zmìny a úpravy
musíbýt provedenysouèasnìve všechvýšeuvedenýchparé.
5. Zásadypro zpracovánínáslednéúzemnì plánovacídokumentace:
Na základì vypracovanéhoa schválenéhoúzemníhoplánu se doporuèujezpracovat
fonnou podrobnìjšÍdokumentace:
- lokalita sportovnì rekreaèníhoareálus koupalištìm vèetnì dostavbyobèanskéhovybavení
a revitalizaceúzemíbytovýchdomù
- dostavbaa revitalizacecentrasídelv Nedvìzí a Kounovì
- lokalita è. 3, 8, 10 a 11pro bydlení,s posouzenímdopaduna krajinný ráz
- všechnylokality navrženérozptýlenézástavby(Bs) s posouzenímdopaduna krajinný ráz
(vyjádøeníorgánuochranypøírody)
6. ÚPO Ko unav nabýváúèirmosti dnemúèinnostitéto obecnì závaznévyhlášk.-y.

Èlánek 6
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Zdenìk Sr i t r
Starosta
obce
Pøílohoutéto obecnì závaznévyhlášky jsou smìrné èásti ÚPO Kounov.

--

Tato obecnì závaznávyhláškamusíbýt ,,}vìšena minimálnì po dobu 15 dnù na úøednídesce.
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potvrzujícího vyvìšení

cnl! 7iivazná\)hlá~ka

20

a sejmutí:
v---,..

.

PøílohaObecnì závazné vyhlášky starosty obce Kounov o schváleníúzemního plánu
obce Kounov

Smìrné èásti
územního vláDu obce
KOUDOV

1. Smìrná velikost:
Návrh pøedpokládá
pro úèelyúzemníhoplánu smìrnou velikost obcev r. 2015:
KOUNOV
cca 300 obyvatel
V návrhovémobdobízajistit plochy pro výstavbucca 38 b)1Ù.
2. Podmínky využití území:
Tyto podmínkyurèují zpùsobvyužití funkèníchzón (viz. grafická èást),jejichž základní
funkceje závazná.Podmínky- funkènítyp ( druh obytnézástavby,druh a skupinaobèanského vybavení,druh výroby a zelenì) jsou smìrnými údaji a budouupøesnìnypodrobnìjšídokumentacíneboúzemnímrozhodnutím.
Smìrnými údaji jsou koeficientyzastavìníu nové zástavby:
- pro bydlení: koeficientzastavìnído 0,3
- pro výrobní aktivity: koeficient zastavìnosti0,6 , zpevnìné plochy max. 0,25,zeleò
min.0,15
- pro obèanskouvybavenost:koeficient zastavìnosti0,8
- sporta rekreace: koeficient zastavìní(zpevnìnýchploch høiš•)do 0,6, plochyzelenì
min. 0,25, plochy pro dopravumax. 0,15
Pro technickouinfrastrukturujsou smìrnými údaji všechnyèíselnéhodnotyvèetnì tras.
3. Smìrné, respektiveorientaèníjsou v této vyhlášcea vlastním ÚPO uvedenénázvyprávnických osob,ulic, obèanskévybavenosti,øek,potokù apod.,které semohoumìnit nebojsou
již zmìnìné.
4. Na plocháchnavrženýchk výstavbì rodinnýchdomùa ostatníchbudov s pobytovýmimístnostmi realizovatpodrobnámìøeníobjemovéaktivity radonuv pùdnímvzduchuve smyslu
vyhláškyStátníhoúøaduprojadernoubezpeènostè. 184/1997Sb.,o požadavcíchna zajištìní
radiaèníochrany/§ 63 odst. 1)/.
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