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NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ÁST 

 
 

1. Vymezení zastav ného území 

Rozsah území ešeného Územním plánem Bo enovice vymezen hranicí správního území obce, 
které je tvo eno katastrálním územím: Bo enovice. 

V katastrálním území Bo enovice byla, ve smyslu § 2, odst. 1, písm. d) a § 58 zákona . 183/2006 
Sb. (stavební zákon), vymezena k 30.4.2011 t i zastav ná území. 

 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

2.1. Hlavní zám ry rozvoje  

Základní podmínkou dalšího rozvoje je respektování stávajícího typu osídlení a historického p do-
rysu obce se zachovanou stávající zástavbou. 
Urbanistická kompozice je pod ízena funk nímu zónování sídla, konfiguraci terénu a p edevším 
podmínkám území. 
V ešení jsou zohledn ny výhledové zám ry bytové výstavby, ob anské a technické vybavenosti, 
výroby a dalších funk ních složek v území. 

ešení vytvá í nové podmínky také pro rozvoj pracovních p íležitostí a zajišt ní budoucího 
rozvoje obce. 

2.2. Hlavní cíle rozvoje  

Jsou stanoveny hlavní rozvojové plochy pro bydlení. 
Je navrženo rozší ení a dopln ní ploch ob anského vybavení. 
Je navrženo posílení nabídky vhodných strukturovaných pracovních p íležitostí i pro menší pod-
niky a firmy. 

ešení umož uje zajišt ní dostate né a diverzifikované nabídky vhodných stavebních pozemk  
pro individuální bydlení. 
Jsou vytvo eny optimální podmínky pro vytvá ení plnohodnotného venkovského prost edí 
s dopl kovými rekrea ními aktivitami, zejména pro každodenní rekreaci, v etn  dobudování sít  
cyklostezek. 
Je navrženo posilování trvale udržitelného rozvoje území, plochy pro realizaci chyb jících prvk  
ÚSES a tvorba krajiny. 

2.3. Hlavní zásady prostorového ešení 

Rozvoj obce na nových plochách je ešen zejména v souladu s pot ebami a rozvojem obce a 
s ohledem na životní prost edí a ekologickou únosnost území 
Navržené ešení pln  respektuje dochovanou urbanistickou strukturu p vodního jádra obce 
Ve volné krajin  nejsou navrhovány nové samoty 
Nejsou navrženy žádné nové plochy pro rekreaci 
V ešení je uplatn n princip ú elné arondace jednotlivých funk ních ploch, s cílem zamezování 
díl ích kolizí mezi jednotlivými funkcemi 
Rozsah zastavitelných ploch je dostate n  dimenzován a nem l by být zv tšován do doby 
vy erpá-ní (zastav ní) ploch navržených tímto územním plánem  

Do ešení územního plánu je zapracován územní systém ekologické stability vymezený v Okresním 
generelu ÚSES okresu Krom íž. 
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3. Urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch 
p estavby a systému sídelní zelen  

3.1. Návrh urbanistické koncepce 

Základním cílem územního plánu je zajišt ní optimálního rozvoje ešeného území a vytvo ení 
podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude spo ívat ve vyváženém vztahu pod-
mínek pro p íznivé životní prost edí, hospodá ský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. 

Nová obytná výstavba je v obci Bo enovice sm ována zejména na její severní (BI ID 1a 2), 
severovýchodní (BI ID 4, BI ID5) a jižní okraje (BI ID6, BI ID 7, BI ID8, BI ID 10, BI ID 39 a BI ID 
40). U p evážné v tšiny navržených lokalit je uvažováno s oboustrannou zástavbou. Sou asn  jsou 
vypl ovány i stávající proluky podél komunikací. Další kapacity v rozši ování a zkvalit ování 
bytového fondu jsou i nadále v ásti starší zástavby, která by m la být rekonstruována a 
modernizována. 

Územní plán stabilizuje stávající plochy ob anské vybavenosti. V ešení územního plánu je 
navržena plocha pro vybudování sportovního areálu (OS ID 12). Stávající disproporce v n kterých 
druzích ob anské vybavenosti lze ešit transformací, restrukturalizací nebo intenzifikací stávajících 
za ízení, p ípadn  další konverzí stávajících objekt  a ploch.  

Návrh ešení stabilizuje stávající areál zem d lské výroby. Navržený regulativ zde umož uje 
provozování jak zem d lské, tak nezem d lské výroby. Vzhledem k tomu, že stávající areál má ješt  
n které volné objekty a plochy, je možné uvažovat o jeho intenzifikaci se zám rem umíst ní 
pr myslové nebo p idružené výroby. Nadále zde není uvažováno obnovení živo išné výroby. Ostatní 
nerušící a neobt žující živnostenské provozovny, které nebudou mít negativní vliv na své okolí, 
mohou být umís ovány i v obytné zástavb . 

V ešeném území jsou relativn  vhodné podmínky pro pobytovou rekreaci. N které domy, které 
nejsou trvale obydlené by mohly být p ípadn  využity pro rekrea ní ú ely. Nejsou navrženy žádné 
nové plochy pro individuální ani hromadnou rekreaci. Na SZ okraji obce je navržena plocha pro 
agroturistiku RX ID 13 ). 

Do ešení územního plánu jsou zapracovány prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 
vymezené v p edešlých územn  plánovacích podkladech a dokumentacích. Navrženým ešením je dán 
základ pro integrální provázání všech prvk  zelen  v návaznosti na stávající ásti a segmenty zelen  a 
prvky ÚSES. Návrhem územního plánu jsou vytvá eny dobré vstupní podmínky pro efektivní ešení 
protierozních opat ení a opat ení umož ující stávající ochranu a budoucí tvorbu krajinného rázu. 

Nejcharakteristi t jším rysem krajiny v okolí Bo enovic je její intenzivní zem d lské využívání, 
které se velmi negativn  projevuje na mí e dochovanosti krajinného rázu, omezenou prostupností 
krajiny a p edevším nízkou ekologickou stabilitou území. Typickými znaky krajinného rázu ešeného 
území je hrubá mozaika, absence krajinné zelen  a krajinného inventá e. Sou asný stav je z hlediska 
trvale udržitelného rozvoje alarmující, proto musí být chrán ny nejstabiln jší plochy v území a 
zajišt ny plochy nestabilní. ešené území, ležící v otev eném svažitém terénu, se vyzna uje 
mimo ádným nedostatkem krajinné zelen  a sou asn  se zde velmi siln  projevuje jak v trná tak i 
vodní eroze. Výhledov  je zde mj. t eba uvažovat o ochran  stávajících a zakládání nových ekologicky 
stabilních porost , liniových prvk  zelen  vytvá ejících jednak protierozní opat ení, jednak opticky 
roz le ující stávající ned lené nad-m rné plochy polí. 

Navrženým rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení i zhoršení stávajícího krajinného 
rázu. Dosud nezastav né krajinné horizonty nesmí být narušovány výstavbou vertikálních dominant, 
které mohou mít negativní vliv na dochovaný krajinný ráz.  

ešením územního plánu nejsou dot eny kulturní hodnoty území. Stávající kulturní památky 
místního významu i urbanisticky významné prostory v interiéru obce, jsou pln  respektovány.  
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3.2. Vymezení zastavitelných ploch 

Územním plánem jsou ve smyslu § 2, odst. 1, písm. j) zákona . 183/2006 Sb. (stavební zákon), 
vymezovány tyto zastavitelné plochy: 

 

ID funk ní 
plochy 

 popis 
vým ra 
plochy 

(ha) 

1 BI bydlení individuální 0,604 

2 BI bydlení individuální 0,184 

3  neobsazeno  

4 BI bydlení individuální 0,094 

5 BI bydlení individuální 0,349 

6 BI bydlení individuální 0,396 

7 BI bydlení individuální 0,269 

8 BI bydlení individuální 0,066 

9  neobsazeno  

10 BI bydlení individuální 0,575 

12 OS sportovní areál 0,770 

11  neobsazeno  

13 RX agroturistika 0,567 

14 PV ve ejné prostranství s p evahou zpev.ploch 0,053 

15 PV ve ejné prostranství s p evahou zpev.ploch 0,028 

16 PV ve ejné prostranství s p evahou zpev.ploch 0,043 

17 PV ve ejné prostranství s p evahou zpev.ploch 0,410 

18  neobsazeno  

19  neobsazeno  

20 TV záchytný p íkop 0,022 

21  neobsazeno  

22  neobsazeno  

23 TV záchytný p íkop 0,075 

34 TE koridor plynovodu 0,205 

35 TE koridor elektrického vedení 0,217 

36 TV koridor kanalizace 0,097 

37 TV koridor kanalizace 0,189 

38 TV záchytný p íkop 0,191 

39 BI bydlení individuální 1,195 

40 BI bydlení individuální 1,603 

41 PV ve ejné prostranství s p evahou zpev.ploch 0,394 

42 TV koridor kanalizace  0,099 

 

3.3. Vymezení ploch p estavby 

V ešeném území obce Bo enovice nejsou vymezeny žádné plochy p estavby: 

3.4. Vymezení ploch pro asanaci 

V ešeném území obce Bo enovice nejsou vymezeny žádné plochy pro asanaci. 
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3.5. Vymezení systému sídelní zelen  

Návrh ešení stabilizuje stávající plochy ve ejné zelen , která je v Bo enovicích nejvíce zastoupena 
v centrálním návesním prostoru.  

Jako plochy vyhrazené zelen  jsou pojímány plochy zelen  u ob anské vybavenosti. Tyto plochy 
z stávají návrhem územního plánu rovn ž stabilizovány. Sou ástí vyhrazené zelen  je i zele  ve 
výrobním areálu, která ale není dostate ná a v budoucnu musí dojít k jeho dopln ní. 

Návrh územního plánu ne eší podrobn  plochy obytné zelen , která je sou ástí ploch bydlení. Je 
však ú elné, aby v budoucnu nedocházelo k radikálnímu snižování stávajících ploch obytné zelen  ve 
prosp ch nové výstavby nad rámec stanovený v návrhu územního plánu. 

Individuální užitková zele  zahrnuje plochy zahrad, sad  a záhumenk , které se nacházejí v p ímé 
návaznosti na zastav né plochy v obci. Užitkovou zele  je t eba v co nejv tší mí e zachovat, protože 
je krom  své primární funkce i místem mimopracovních aktivit ásti obyvatel obce a p sobí p ízniv  
p i tvorb  životního prost edí. 

 

4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umis ování 

4.1. Dopravní infrastruktura 

a) Silni ní doprava 

Návrh územního plánu stabilizuje stávající plochy silni ní dopravy. Nejsou navrženy žádné nové 
silnice. 

b) Místní komunikace 

V rámci stávajících i navržených ploch ve ejných prostranství budou realizovány nové místní 
komunikace, resp. prodloužení stávajících místních komunikací.  

c) Ú elové komunikace 

Stávající ú elové komunikace z stávají stabilizovány.  

d) P ší provoz 

Podél silnice III. t ídy a místních komunikací z stává stabilizována základní sí  chodník . 
V souvislosti s úpravami místních komunikací se dle pot eby doplní systém chodník  a stezek. Podél 
nových komunikací se vybuduji alespo  jednostranné chodníky. 

e) Cyklistická doprava 

I nadále budou pro cyklistickou dopravu využívány p edevším silnice III.t ídy, místní a ú elové 
komunikace. Nov  jsou navržena cyklotrasy do Pacetluk, Rymic a Rošt ní a do Holešova. 

f) Doprava v klidu 

V rámci nové výstavby se vybuduje dostate ný po et parkovacích a odstavných stání pro stupe  
automobilizace 1:3. 

g) Hluk z dopravy 

V rámci nové výstavby dopravních staveb musí být vyhodnoceny dopady na stávající i 
navrhovanou zástavbu. V p ípad  p ekro ení limitních hodnot bude t eba zajistit dostate ná opat ení 
tak, aby hlukové hladiny nep esahovaly tyto hodnoty. 
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4.2. Technická infrastruktura 

a) Zásobování vodou 

Obec Bo enovice je zásobována z vodovodního adu  s dodávkou vody ze skupinového vodovodu 
Krom íž ást Holešov. Územní plán nenavrhuje nové plochy technické infrastruktury pro zásobování 
vodou. Navrhované lokality pro výstavbu budou zásobovány vodou rozší ením místní vodovodní sít  
v rámci Navrhovaných ploch ve ejných prostranství a p ípadn  dalších ploch s rozdílným zp sobem 
využití. 

Stávající zástavba i navrhované plochy bydlení, BI ID1, 2, BI ID 4-8, BI ID10, 39 a 40, které se 
nacházejí ve výškách (264 – 240 m n.m.), budou zásobovány pitnou vodou z  rozvodné vodovodní sít  
D90, D63, do které bude pitná voda dodávána p ivád cím adem D160, D90, napojeným na stávající 
p ivád cí ad pro obce Prusinovice, Pacetluky a Rošt ní z vodojemu Prusinovice 150 m3 
(309,65/306,15). 

 

Tlakové pom ry ve vodovodní síti obce Bo enovice budou vyhovující, max. hydro-statický tlak 
bude dosahovat u nejníže položené zástavby hodnot do 0,70 MPa.  

Areál bývalého ZD bude i ve výhledu zásobován pitnou vodou z vlastního vodního zdroje. 

 

b) Odkanalizování 

Územní plán navrhuje vybudování nové splaškové kanalizace s napojením na OV Holešov. Pro 
toto napojení je navržen koridor TV  36, 37 a 42 pro umíst ní kanalizace a p e erpávací stanice 
odpadních vod.  

Územní plán navrhuje propojení p ítoku 03 s p ítokem 02 navrhovaným záchytným p íkopem a tím 
p evedení ásti extravilánových vod z povodí severozápadn  nad st edem obce do povodí nad jižním 
okrajem obce. Z d vodu ochrany centrální ásti zastav ného území proti extravilánovým vodám 
z jihovýchodního povodí je navržen záchytný p íkop s lapa em splavenin, pomocí kterého budou 
navrženou deš ovou kanalizací odvád ny extravilánové vody do bezejmenného pravostranného 
p ítoku Rymického potoka. Pro ochranu navrhované lokality B10, 39 a 40 proti extravilánovým 
vodám je navržen  záchytný p íkop s lapa em splavenin, pomocí kterého budou extravilánové vody 
odvád ny deš ovou kanalizací do bezejmenného pravostranného p ítoku Rymického potoka. P vodn  
uvažovaný záchytný p íkop navrhovaný komplexní pozemkovou úpravou mezi stávající zástavbou a 
nov  navrhovanou lokalitou BI ID39 byl vypušt n. Tento nebyl fyzicky realizován a funkci ochrany 
tohoto území bude zabezpe ena nov  navrženým záchytným p íkopem TV ID 38. 

 

c) Zásobování elektrickou energií 

V souladu s   ZUR Zlínského kraje  je na jižním okraji k.ú. Bo enovice navržen krátký úsek nového 
p ívodního vedení VVN 110 kV k plánované elektrické rozvodn  110/22 kVA Holešov návrhová 
plocha koridoru TE ID35. Jiné plochy pro zásobování elektrickou energií nejsou navrhovány. 
Napojení nových rozvojových ploch bude ešeno dle pot eby v jednotlivých plochách s rozdílným 
zp sobem využití. 

Trasy venkovních vedení VN a vedení VN pro trafostanice jsou stabilizovány a není uvažováno 
s jejich zm nou. P ípadná rekonstrukce bude uvažována ve stávajících koridorech vedení. Situování 
nov  uvažovaných RD respektive všech nov  navržených objekt  je nutno ešit tak, aby bylo dodrženo 
ochranné pásmo dle platných právních p edpis .  

Pro ucelené plochy výstavby je navrženo: 

Plochy BI ID 1 , 2,  4 a  5  budou zásobovány elektrickou energií ze stávající sít  NN 
samostatnými p ípojkami. 
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Plocha   BI ID 6 bude zásobována elektrickou energií z nových rozvod  NN. 
Plochy BI ID 7  a BI ID 8  budou zásobovány elektrickou energií ze stávající sít  NN 
samostatnými p ípojkami. 
Plocha BI ID 10  bude zásobována elektrickou energií z nových rozvod  NN napájených ze 
stávající trafostanice Bo enovice T1 Obec. 
Lokality BI ID 39 a 40 budou napojeny rozší ením distribu ní sít  z trafostanice U h išt  
Plochy OS ID 12  a RX ID 13  budou zásobovány elektrickou energií ze stávající sít  NN 
samostatnými p ípojkami. 

 

d) Zásobování plynem 

Územní plán navrhuje zásobování obce zemním plynem - napojením na STL plynovodní sí  m sta 
Holešov, která je provozována pod tlakem 0,10 MPa, koridorem TE 34. STL plynovodní p ívod D 90 
do obce Bo enovice bude napojen na stávající STL p ívod D 90 do obce Tu apy. Stávající plynovodní 
sí  bude využívána jako STL rozvodná plynovodní sí , stávající podzemní zásobník o objemu 25 m3 a 
regula ní sta-nice VTL/STL v etn  ochranných prostor a bezpe nostních pásem budou zrušeny.

Z navrhované rozvodné STL plynovodní sít  budou zásobovány zemním plynem navrhované 
lokality zástavby  BI ID 1, 4 a 6.    Ze stávající rozvodné STL plynovodní sít  budou zásobovány 
zemním plynem navrhované lokality zástavby  BI ID 2, 5, 7, 8 a 10.   Jednotliví odb ratelé budou 
zásobováni zemním plynem pomocí domovních regulátor  Al.z.. Lokality BI ID 39 a 40 budou 
napojeny rozší ením stávající distribu ní sít . 

e) Zásobování teplem 

Teplofikace stávající individuální bytové zástavby v jednotlivých místních ástech bude provád na 
diverzifikovan , a to jak z hlediska otopných systém , tak z hlediska použitých energií. Nov  
realizovaná výstavba bude ešit vytáp ní p edevším plynem v návaznosti na rozvody plynu. 
Výhledov  je uvažováno s preferencí plynofikace bytového fondu z decentralizovaných zdroj . ást 
bytové zástav-by, p ípadn  i n která výrobní za ízení, m že k vytáp ní používat také alternativní 
zdroje energie. Zásobování lokalit navržených pro výrobní a podnikatelské aktivity bude ešeno 
samostatn , v návaz-nosti na konkrétní požadavky jednotlivých investor  na zajišt ní tepla.

f) Komunika ní vedení ve ejné komunika ní sít  a elektronická komunika ní za ízení 
ve ejné komunika ní sít  

Územní plán stabilizuje stávající komunika ní vedení ve ejné komunika ní sít  a elektronická 
komunika ní za ízení ve ejné komunika ní sít . Nejsou navržena žádná za ízení ani nové plochy 
ve ejné komunika ní sít . 

g) Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady bude provád no ve správním území obce Bo enovice v souladu s obecn  
závaznou vyhláškou o nakládání s odpady. 

4.3. Ob anské vybavení 

Územní plán stabilizuje stávající plochy a za ízení ob anského vybavení. Nov  je navrženo 
vybudování sportovního areálu na jižním okraji obce. Disproporce v n kterých stávajících druzích 
ob anského vybavení je možno ešit transformací, restrukturalizací a intenzifikací stávajících za ízení, 
p ípadn  konverzí objekt  a ploch ve stávající zástavb .  

4.4. Ve ejná prostranství 

Ve ejným prostranstvím se v ešeném území obce Bo enovice vymezují všechny návesní prostory, 
ulice, chodníky, ve ejná zele  a další prostory p ístupné každému bez omezení, sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Ulice nebo ve ejná prostranství budou 
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primárn  plnit dopravn  komunika ní funkci, tj. zajiš ovat p ístup ke stavebním objekt m nebo 
pozemk m. Nov  vymezovaná ve ejná prostranství v plochách navržených tímto územním plánem, 
(zastavitelná území) musí spl ovat minimáln  parametry uvedené v § 22 vyhlášky  . 501/2006 Sb. 

V územním plánu jsou navrženy nové plochy pro ve ejná prostranství, kde budou umís ovány 
místní komunikace, sít  technického vybavení nebo plochy ve ejné zelen  plnící p evážn  izola ní 
funkci. Jedná se o rozvojové plochy PV 14-17 a PV 41. 

 

P ehled navržených ploch pro ve ejná prostranství  

 
ID 

plochy. 
Plocha v ha Ú el Obsluha ploch 

14  0,053 místní komunikace  BI ID 1 
15 0,028 místní komunikace BI ID 4 
16 0,043 místní komunikace BI ID5 
17 0,041 místní komunikace BI ID 6 
41 0,367 místní komunikace BI ID 39,40 

Celkem 0,532   
 
 

5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, 
rekreace, dobývání nerost  a podobn . 

Tabulka nezastavitelných ploch : 

ID funk ní 
plochy 

 popis 
vým ra 
plochy 

(ha) 

24 P p írodní plocha (lokální biocentrum ÚSES) 1,154 

25 K krajinná zele  (lokální biokoridor ÚSES) 0,870 

26 K izola ní zele  0,300 

27 K protierozní opat ení 0,820 

28 K protierozní opat ení 0,120 

29 K protierozní opat ení 0,232 

30 K protierozní opat ení 0,110 

31 K protierozní opat ení 0,512 

32 K protierozní opat ení 0,120 

33 K protierozní opat ení 0,124 

 

 

5.1 Koncepce uspo ádání krajiny  

Tém  celé ešené území bylo odlesn no, takže lesní porosty se zde vyskytují pouze ve form  
malých izolovaných segment . Rozhodující ást území je intenzivn  zem d lsky využívána, p i emž 
více než 70 % z celkové vým ry tvo í orná p da. Louky a pastviny i zatravn né sady byly zna n  
redukovány, zahrady jsou vesm s soust ed ny kolem sídla 

Navržené ešení je konsensem umož ujícím jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a 
tvorbu krajiny a p írodního prost edí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání 
území v nezastav ném (krajinném) prost edí musí vycházet z principu trvale udržitelného rozvoje, 
musí být preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné 
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redukovat konjunkturální exploata ní trendy a eliminovat ekologické zát že. Sou asn  je t eba 
zachovat základní produk ní funkce území. 

V p evážné ásti ešeného území dominuje narušená kulturní krajina, která již ztratila schopnost 
p irozené obnovy. Navrženým ešením by m lo dojít ke zlepšení stávajícího uspo ádání krajiny. 

V t ch ástech, kde nebude docházet k zásadn jšímu rozvoji urbanizace území, je nutno provést 
obnovu a zlepšení funk nosti krajiny, což bude vyžadovat revitaliza ní opat ení, a to zejména obnovu 
p irozeného vodního režimu a p írod  blízkých vegeta ních prvk . Cílem je zvýšení podílu p írodních 
a p írod  blízkých prvk  (nelesní zele , zvodn né enklávy, malé vodní plochy, louky, pastviny) a 
postupná náhrada stanovištn  nep vodních druh  d evin v lesích i mimo les. P estože byla v ešeném 
území provedena pozemková úprava, vlastní realizace byla zúžena pouze na vybudování n kolika 
komunikací a áste né výsadby zelen . Pro zlepšení stávajícího stavu je nezbytné provedení celého 
souboru opat ení, která byla navržena v komplexní pozemkové úprav . 

 

V ešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy (zóny): 

plochy zem d lské (plochy zem d lského p dního fondu s p evažujícím zem d lským využitím, 
v etn  pozemk  staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem d lství a pozemk  související dopravní 
a technické infrastruktury. 
plochy lesní (lesní porosty v souvislých celcích, p ípadn  i izolované lesní segmenty 
v zem d lsky využívané krajin  plnící hospodá skou a ekologicko stabiliza ní a funkci v etn  
pozemk  staveb a za ízení lesního hospodá ství a pozemk  související dopravní a technické 
infrastruktury). 
plochy p írodní (plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability)  
plochy krajinné zelen  (plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního systému ekologické 
stability). 

plochy vodní a vodohospodá ské (pozemky vodních ploch, koryt vodních tok  a jiné pozemky 
ur ené pro p evažující vodohospodá ské využití). 

 

5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití 

V ešeném území jsou vymezeny plochy ur ené pro realizaci prvk  územního systému ekologické 
stability, jimiž jsou biocentra a biokoridory. V t chto plochách musí být zajišt ny podmínky pro 
zachování a rozvoj genofondu, zvyšování ekologické stability a p íznivé p sobení na okolní krajinu. 

 

5.3. Územní systém ekologické stability 

Návrh územního systému ekologické stability je do územního plánu je zapracován v souladu s 
Okresním generelem ÚSES okresu Krom íž. 

V ešeném území k.ú. Bo enovice byly vymezeny dv  trasy lokálních biokoridor  (LBK). Ze SZ 
zde p ichází trasa LBK, která je vedena JV sm rem k áste n  chyb jícímu lokálnímu biocentru 
(LBC) Na kopci, které bylo vymezeno na východním okraji k.ú. Bo enovice. Plocha výše uvedeného 
LBK byla realizována v rámci schválené komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v r. 2002. Do KPÚ 
však nebyla zapracována již d íve navržená trasa (zapracovaná do navazujících ÚPD: ÚPN m sta 
Holešov a ÚPO Rymice), která p ichází do ešeného území z jihozápadu od Rymic a propojuje 
áste n  funk ní LBC Louky za hrází (k.ú. Rymice) s chyb jícím LBC Zadní Blaní (k.ú. Rymice, k.ú. 

Bo enovice). Z LBC Zadní Blaní je SV sm rem, t sn  za hranicí k.ú. Bo enovice, vedena trasa LBK k 
áste n  funk nímu LBC Pod Vydrovem (k.ú. Tu apy). Tento základní ekologicky stabiliza ní skelet 

je dále ú eln  dopln n adou navržených v trolam  a interak ních prvk .  

________________________________________________________________________________ 
P íloha .1 A. Návrh                                                          8 



 
 

5.4. Prostupnost krajiny 

Návrhem ešení jsou vytvo eny podmínky pro zlepšení a zvýšení prostupnosti krajiny. Na 
plochách, zem d lského p dního fondu je nutno v souladu se schválenou komplexní pozemkovou 
úpravou (KPÚ) provést díl í fragmentaci rozsáhlých celk  zem d lské p dy, její diverzifikaci a sou-
asn  i zvýšení po tu zpevn ných i nezpevn ných ú elových komunikací. 

5.5. Protierozní opat ení 

Mimo zastav né území se vodní eroze siln  projevuje tém  v celém katastru. Extravilánové vody 
ze severní západní a východní ásti katastru ohrožují zastav né území obce. Z tohoto d vodu byla nad 
rámec schválené KPÚ, která tuto problematiku ešila pouze áste n , navržena severn  a východn  od 
zastav ného území obce Bo enovice protierozní opat ení, která by m la eliminovat negativní ú inky 
vodní eroze. Dále je musí být zajišt na d sledná ochrana stávajících prvk  a segment  krajinné zelen  
a sou asn  musí být realizováno zakládání nových ekologicky stabilních porost  p evážn  liniového 
charakteru, vytvá ejících jednak protierozní opat ení, jednak opticky roz le ující stávající ned lené 
nadm rné plochy polí. Rozsáhlé zem d lské celky nesmí být dále zv tšovány, naopak je žádoucí 
provést diverzifikaci zem d lského p dního fondu s vytvá ením protierozních bariér a celkovým 
zvyšováním ekologické stability. 

Územní plán  protierozní opat ení za le uje jako prvky krajinné zelen  K ID 27-33. 

5.6. Ochrana p ed povodn mi 

Extravilánové vody, p itékající ze svah  nad zastav ným územím obce Bo enovice zp sobují zna -
né problémy. Návrh ešení je popsán v p edchozím oddílu – viz výše. Územní  plán navrhuje koridory 
pro záchytné p íkopy extravilánových vod TV ID 20, 23 a 38.  

5.7. Rekreace 

Je navržena pouze jedna plocha pro rekreaci, jíž je plocha pro realizaci agroturistického areálu na 
severozápadním okraji obce – plocha pod ozna ením RX 13. 

5.8. Dobývání nerost   

Nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání nerost .  
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6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití a 
stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn  základních 
podmínek ochrany krajinného rázu 

6.1. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 

V ešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným zp sobem využití: 

 P ehled ploch s rozdílným zp sobem využití zastoupených v územním plánu Bo enovice 

. Název plochy s rozdílným zp sobem využití Ozna ení  plochy  

 Plochy BYDLENÍ  

1 Bydlení individuální BI 

 Plochy REKREACE  

2 Plochy rodinné rekreace  RI 

3 Plochy individuální rekreace - Zahrádká ské osady RZ 

4 Plochy rekreace specifických forem - Agroturistika RX 

 Plochy OB ANSKÉHO VYBAVENÍ  

5 Plochy ve ejné vybavenosti OV 

6 Plochy komer ních za ízení OK 

7 Plochy pro t lovýchovu a sport   OS 

 Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

8 Plochy pro silni ní dopravu DS 

9 Plochy dopravní infrastruktury D 

 Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

10 Plochy pro vodní hospoda ství TV 

11 Plochy pro energetiku TE 

 Plochy VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

12 Plochy ve ejných prostranství s p evahou zpevn ných ploch  PV 

 Plochy SMÍŠENÉHO VYUŽITÍÍ  

13 Plochy smíšené obytné SO 

14 Plochy smíšené výrobní SP 

 Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ  

15 Vodní plochy a toky  WT 

 Plochy KRAJINNÉ ZELEN   

16 Plochy krajinné zelen  K 

 Plochy P ÍRODNÍ   

17 Plochy p írodní  P 

 Plochy ZEM D LSKÉ  

18 Plochy zem d lské Z 

 Plochy LESNÍ   

19 Plochy lesní  L 
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6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití  

1. Bydlení individuální  (BI) 

Hlavní využití 

plochy pro bydlení v rodinných domech  

P ípustné využití 

ostatní dopl ující stavby a za ízení p ímo související s bydlením v rodinných domech a jeho 
provozem 
související dopravní a technická infrastruktura a za ízení zajiš ující obsluhu území 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

2. Plochy rodinné rekreace (RI) 

Hlavní využití 

plochy pro rodinnou rekreaci 

P ípustné využití 

ostatní dopl ující za ízení p ímo související s rodinnou rekreací a jejím provozem 
související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze území 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
pozemky, stavby a za ízení, které nejsou slu itelné s rekrea ními aktivitami, a které snižují kvalitu 
prost edí 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

3. Plochy individuální rekreace – Zahrádká ské osady (RZ) 

Hlavní využití 

plochy pro soust ed ní zahrádká ských chat, ur ených výhradn  pro zahrádka ení 

P ípustné využití 

ostatní dopl ující za ízení p ímo související s provozem zahrádká ských osad 
související plochy izola ní a užitkové zelen  
související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze území 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
pozemky, stavby a za ízení, které nejsou slu itelné se zahrádka ením a snižují kvalitu prost edí 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

4. Plochy rekreace specifických forem – agroturistika (RX) 

Hlavní využití 

za ízení pro agroturistiku v etn  hospodá ských a stájových za ízení 
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P ípustné využití 

penziony, ubytovny, restaura ní za ízení 
za ízení pro sportovní innosti  
byty vlastník  objekt , služební byty správc  objekt  a nezbytného technického personálu 
ostatní provozn  a technicky související za ízení  
související plochy izola ní a užitkové zelen  
související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze území 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
pozemky, stavby a za ízení, které nejsou slu itelné s provozováním agroturistiky a které snižují 
kvalitu prost edí 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

5. Plochy ve ejné vybavenosti    (OV) 

Hlavní využití 

za ízení pro vzd lávání a výchovu 
za ízení pro sociální služby, pé i o rodinu 
za ízení pro pé i o rodinu 
za ízení pro zdravotní služby 
za ízení pro kulturu 
církevní za ízení 
za ízení pro ve ejnou správu 
za ízení pro ochranu obyvatelstva 

P ípustné využití 

ostatní související provozní za ízení 
služební byty správc  objekt  a nezbytného technického personálu 
související plochy izola ní a vnitroareálové zelen  
související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze a ochran  území 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

6. Plochy komer ních  za ízení   (OK) 

Hlavní využití  

maloobchodní za ízení 
stravovací za ízení 
ubytovací za ízení 
nevýrobní služby 
výrobní služby nerušícího charakteru 

P ípustné využití 

ostatní související provozní za ízení 
služební byty správc  objekt  a nezbytného technického personálu 
související plochy izola ní a vnitroareálové zelen  

 související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze a ochran  území 
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Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

7. Plochy pro t lovýchovu a sport (OS) 

Hlavní využití 

venkovní otev ené sportovní plochy (h išt  na kopanou, h išt  pro házenou, odbíjenou, košíkovou, 
tenisové kurty, apod.) 
ostatní venkovní za ízení pro sport a t lovýchovu 

P ípustné využití 

související za ízení spole enských a zájmových organizací 
služební byty správc  objekt  a nezbytného technického personálu 
související plochy izola ní a vnitroareálové zelen  

související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze a ochran  území 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
 

8. Plochy pro silni ní dopravu    (DS) 

Hlavní využití 

Plochy pro silni ní dopravu, v etn  díl ích napojení a úprav na stávající silnice 

P ípustné využití 

odstavné silni ní pruhy a parkovišt , zastávky hromadné dopravy 
související sít  technického vybavení 
mimo vlastní silni ní t lesa lze v t chto plochách umis ovat izola ní pásy zelen , související sít  
technického vybavení v etn  protihlukových opat ení, za ízení protipovod ové ochrany, p ší 
komunikace a cyklostezky 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

9. Plochy dopravní infrastruktury   (D) 

Hlavní využití 

hlavní zpevn né komunikace sloužící pro ú elovou, zem d lskou nebo lesní dopravu mimo 
zastav ná území sídel, které mohou být využívány i pro p ší a cyklistickou dopravu 

P ípustné využití 

p ilehlé pásy izola ní a doprovodné zelen  
nezbytné liniové sít  technického vybavení zajiš ující obsluhu území  

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
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10. Plochy pro vodní hospodá ství (TV) 

Hlavní využití 

za ízení pro zabezpe ování zásobování pitnou vodou  
za ízení sloužící pro odvád ní a likvidaci deš ových a odpadních vod 

P ípustné využití 

související dopravní a technická infrastruktura 
doprava v klidu (parkování, ostatní odstavné zpevn né plochy) 
plochy izola ní a vnitroareálové zelen  
související za ízení požární ochrany 
um lé vodní plochy (nádrže technického charakteru) 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

11. Plochy pro energetiku  (TE) 

Hlavní využití 

za ízení pro zabezpe ování zásobování plynem  

P ípustné využití 

související dopravní a technická infrastruktura 
doprava v klidu (parkování, ostatní odstavné zpevn né plochy) 
plochy izola ní a vnitroareálové zelen  
související za ízení požární ochrany 
um lé vodní plochy (nádrže technického charakteru) 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

12. Plochy ve ejných prostranství s p evahou zpevn ných ploch (PV) 

Hlavní využití 

náves, ulice, chodníky, p ší a cyklistické stezky, ve ejná a izola ní zele  

P ípustné využití 

dopravní a technická infrastruktura zajiš ující obsluhu území 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
 

13. Plochy smíšené obytné (SO) 

Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech 
bydlení v bytových domech 
za ízení ob anské vybavenosti  
nevýrobní a výrobní služby 
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smíšená výroba a skladování 

P ípustné využití 

ostatní dopl ující za ízení p ímo související s bydlením, ob anskou vybaveností, službami, 
výrobou a jejich provozem 
související dopravní a technická infrastruktura a za ízení zajiš ující obsluhu území 
plochy ve ejných prostranství 
plochy ve ejné a izola ní zelen  
doprava v klidu (garážování, parkování, odstavné zpevn né plochy) 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

14. Plochy smíšené výrobní (SP) 

Hlavní využití 

nerušící a neobt žující živnostenské provozovny 
áste n  rušící a obt žující živnostenské provozovny 

za ízení pro zpracovatelskou pr myslovou výrobu p i emž charakter výroby nesmí negativn  
ovliv ovat území za hranicí stanoveného ochranného pásma 

P ípustné využití 

poskliz ové linky rostlinné výroby 
opravny a služby zem d lské techniky 
skladové a pomocné provozy pro zem d lské ú ely 
skladové a pomocné provozy, podniková administrativa 
související odstavné zpevn né plochy, hromadná parkovišt  pro zam stnance a návšt vníky 
vzorkové prodejny a za ízení odbytu 
související za ízení technické vybavenosti zajiš ující obsluhu výrobních areál  a za ízení  
plochy izola ní a vnitroareálové zelen  
služební byty správc  objekt  a nezbytného technického personálu 

 fotovoltaická elektrárna 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

15. Vodní plochy a toky (WT) 

Hlavní využití 

vodní plochy a toky v etn  doprovodné b ehové zelen  

P ípustné využití 

ú elová vodohospodá ská výstavba v etn  za ízení souvisejících s protipovod ovou ochranou 
související dopravní a technická infrastruktura 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 
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16. Plochy krajinné zelen  (K) 

Hlavní využití 

pozemky biokoridor , které jsou základními skladebnými prvky územního systému ekologické 
stability (ÚSES) 
pozemky hrází vodních plochy, poldr  a související izola ní zelen  
pozemky a z ízení pro protipovod ová opat ení a pro eliminaci vodní a v trné eroze 

P ípustné využití 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 

 

17. Plochy p írodní (P) 

Hlavní využití 

Plochy ur ené pro územní stabilizaci a vytvá ení biocenter, která jsou základními skladebnými 
prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). 

P ípustné využití 

výsadba a dosadba porost  d evinami typov  a druhov  odpovídajícími požadavk m ÚSES 
extenzivní zásahy mající výchovný charakter 

Podmín n  p ípustné využití 

pouze k ížení nezbytn  nutných vedení liniových staveb a za ízení technické vybavenosti 
s plochami biocenter 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním. p ípustným a podmín n  
p ípustným využitím 
využití území vedoucí k narušování ekologicko-stabiliza ní funkce t chto ploch 

zm ny kultur na nižší stupe  ekologické stability 

 

18. Plochy zem d lské (Z) 

Hlavní využití 

velkovýrobn  obhospoda ované plochy ZPF, primárn  využívané za ú elem tržní produkce 
malovýrobn  obhospoda ované plochy zem d lského p dního fondu (zahrady, sady, záhumenky), 
s cílem zajiš ování zem d lské produkce malých a drobných soukromých zem d lských subjekt  

P ípustné využití 

protierozní opat ení (meze, zatravn né pr lehy, stromo adí apod.) snižující vodní a v trnou erozi, 
v etn  eliminace rizik záplav extravilánovými vodami. 
vytvá ení suchých poldr  a prostor  pro primární retenci v návaznosti na vodní plochy 
související dopravní a technická infrastruktura, v etn  cyklotras a cyklostezek. 

Nep ípustné využití 

veškeré ostatní stavby neuvedené v hlavním a p ípustném využití 
všechny ostatní innosti, za ízení, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
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všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru 

 

19. Plochy lesní (L) 

Hlavní využití 

využívání les  podle funkce (hospodá ská, ochranná; lesy zvláštního ur ení) ve smyslu lesního 
zákona 

P ípustné využití 

vy len ní vybraných lesních ploch pro územní systém ekologické stability 
pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Nep ípustné využití 

všechny ostatní innosti, za ízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím 
všechny innosti, za ízení a stavby, jejichž negativní ú inky na životní prost edí p ekra ují limity 
stanovené p íslušnými právními p edpisy nad p ípustnou míru. 

 

6.3. Stanovení podmínek prostorového uspo ádání 

Prostorové uspo ádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby a musí 
respektovat stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.  

 

6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Navrženým rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího 
krajinného rázu. Musí být zachovány významn  se uplat ující nezastav né a nenarušené krajinné 
horizonty a místa významných a panoramatických pohled  a výhled  na krajinu.  

 

6.5. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich využití územní 
studií 

V územním plánu Bo enovice nejsou vymezeny plochy s povinností zpracování územní studie. 

 

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení, 
staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

7.1. Navržené ve ejn  prosp šné stavby 

Technická infrastruktura  

Plocha koridoru pro vybudování p ívodního st edotlakého plynovodu do obce Bo enovice TE ID 
34 
Plocha pro vybudování kanalizace a p e erpávací stanice odpadních vod TV ID 36, 37 a 42  
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7.2. Navržená ve ejn  prosp šná opat ení 

a) Snižování ohrožení v území povodn mi a zvyšování reten ních schopností území  

Plocha pro realizaci záchytného p íkopu TV ID 23 
Plocha pro realizaci záchytného p íkopu TV ID 20 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 27 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 28 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 29 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 30 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 31 
Plocha pro realizaci záchytného p íkopu TV ID 38 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 32 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 33 

b) Založení prvk  územního systému ekologické stability 

Plocha pro dopln ní prvku územního systému ekologické stability – biocentrum P ID 24 
Plochy pro založení prvku územního systému ekologické stability – biokoridor K ID 25 

 

7.3. Navržené asanace 

Nejsou navrženy žádné plochy pro asanaci území. 

8. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných 
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo 

8.1. Navržené ve ejn  prosp šné stavby 

 
Technická infrastruktura   
 
S p edkupním právem pro Zlínský kraj 

Plocha  koridoru pro vybudování elektrického vedení VVN 110 kV  X-Ti-2  TE ID 35 
 

S p edkupním právem pro Obec Bo enovice 
Plocha koridoru pro vybudování p ívodního st edotlakého plynovodu do obce Bo enovice TE ID 
34 

Plocha pro vybudování kanalizace a p e erpávací stanice odpadních vod TV ID 36, 37 a 42  
 

8.2. Navržená ve ejn  prosp šná opat ení 

S p edkupním právem pro Obec Bo enovice 
 

a) Snižování ohrožení v území povodn mi a zvyšování reten ních schopností území  

Plocha pro realizaci záchytného p íkopu TV ID 23 
Plocha pro realizaci záchytného p íkopu TV ID 20 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 27 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 28 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 29 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 30 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 31 
Plocha pro realizaci záchytného p íkopu TV ID 38 
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Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 32 
Plocha pro realizaci krajinné zelen  plnící funkci protipovod ového opat ení K ID 33 

 

b) Založení prvk  územního systému ekologické stability 

Plocha pro dopln ní prvku územního systému ekologické stability – biocentrum P ID 24 
Plochy pro založení prvku územního systému ekologické stability – biokoridor K ID 25 

 

c) Ve ejná prostranství 

Ve ejné prostranství [ PV ID 14] 
Ve ejné prostranství [ PV ID 15] 
Ve ejné prostranství [ PV ID 16] 
Ve ejné prostranství [ PV ID 17] 
Ve ejné prostranství [ PV ID 41] 

 

9. Údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené 
grafické ásti 

9.1. Textová ást 

Textová ást Návrhu  Územního plánu Bo enovice obsahuje celkem19 stran (1-19). 

9.2. Grafická ást 

Grafická ást Návrhu Územního plánu Bo enovice obsahuje celkem 3 výkresy: 

Obsah grafické ásti návrhu Územního plánu Bo enovice 

 

. výkr. Název výkresu M ítko 

A.1. Výkres základního len ní území 1 : 5 000 

A.2. Hlavní výkres 1 : 5 000 

A.3. Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 : 5 000 

________________________________________________________________________________ 
P íloha .1 A. Návrh                                                          19 



 
 

 

OBSAH 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ÁST.................................................................................................... 1 

1. Vymezení zastav ného území ...................................................................................................... 1 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot............................................... 1 
2.1. Hlavní zám ry rozvoje .............................................................................................................................. 1 
2.2. Hlavní cíle rozvoje .................................................................................................................................... 1 
2.3. Hlavní zásady prostorového ešení .......................................................................................................... 1 

3. Urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému 
sídelní zelen .................................................................................................................................. 2 
3.1. Návrh urbanistické koncepce.................................................................................................................... 2 
3.2. Vymezení zastavitelných ploch................................................................................................................. 3 
3.3. Vymezení ploch p estavby........................................................................................................................ 3 
3.4. Vymezení ploch pro asanaci..................................................................................................................... 3 
3.5. Vymezení systému sídelní zelen ............................................................................................................ 4 

4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umis ování ................................ 4 
4.1. Dopravní infrastruktura ............................................................................................................................. 4 
4.2. Technická infrastruktura ........................................................................................................................... 5 
4.3. Ob anské vybavení .................................................................................................................................. 6 
4.4. Ve ejná prostranství.................................................................................................................................. 6 

5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v 
jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost  a podobn . ........................ 7 
5.1 Koncepce uspo ádání krajiny .................................................................................................................... 7 
5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití ........................................................... 8 
5.3. Územní systém ekologické stability .......................................................................................................... 8 
5.4. Prostupnost krajiny ................................................................................................................................... 9 
5.5. Protierozní opat ení .................................................................................................................................. 9 
5.6. Ochrana p ed povodn mi ......................................................................................................................... 9 
5.7. Rekreace .................................................................................................................................................. 9 
5.8. Dobývání nerost ...................................................................................................................................... 9 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití a stanovení podmínek 
prostorového uspo ádání, v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu ............. 10 
6.1. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití ...................................................................................... 10 
6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití ..................................................................... 11 
6.3. Stanovení podmínek prostorového uspo ádání ...................................................................................... 17 
6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu .......................................................................................... 17 
6.5. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich využití územní studií ......................... 17 

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení, staveb a opat ení k 
zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k 
pozemk m a stavbám vyvlastnit................................................................................................ 17 
7.1. Navržené ve ejn  prosp šné stavby....................................................................................................... 17 
7.2. Navržená ve ejn  prosp šná opat ení.................................................................................................... 18 
7.3. Navržené asanace.................................................................................................................................. 18 

8. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení, pro které 
lze uplatnit p edkupní právo....................................................................................................... 18 
8.1. Navržené ve ejn  prosp šné stavby....................................................................................................... 18 
8.2. Navržená ve ejn  prosp šná opat ení.................................................................................................... 18 

9. Údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti ...... 19 
9.1. Textová ást ........................................................................................................................................... 19 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
P íloha .1 A. Návrh                                                          20 


