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STO HARTMANICE

. j. .................................. V Hartmanicích dne.............................

Zastupitelstvo m sta Hartmanice p íslušné podle § 6 odst. 5) písm. c) stavebního zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní pozd jších p edpis , za použití ustanovení § 55 ve spojení s §
54 stavebního zákona, § 171 a následujícího zákona . 500/2004 Sb., správní ád, § 14 a p ílohy . 7 vyhlášky
500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn
plánovací innosti

v y d á v á
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a) vymezení zastav ného území
ešené území je vymezeno velikostí správního území m sta Hartmanice, které zahrnuje 22 katastrálních území:

Bezd kov u Hartmanic, Chlum u Hartmanic, Dolejší Krušec, Dolejší T šov, Hartmanice I, Hartmanice II, Ho ejší
Krušec, Ho ejší T šov, Javo í u Hartmanic, Kochánov II, Kochánov III, Kundratice I, Kundratice II, Lou ová,
Mochov u Hartmanic, Pašt , Sv tlá u Hartmanic, Št panice, Vat tice, Vlast jov, Zálužice I, Zálužice II.  Podkladem
pro vymezení zastav ného území sídla Hartmanic  byl ÚPnSÚ Hartmanice. Nová zastav ná území byla vymezena

adem územního plánování Sušice a vynesena na základ  Opat ení obecné povahy, které nabylo ú innosti dne
18. 12. 2008 a p ípadn  upravena dle skute nosti zpracovatelem do tohoto územního plánu. Zastav né území je
vyzna eno ve Výkrese základního len ní území ( . 1) a v Hlavním výkrese ( . 2).

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
b.1 ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
Správní území m sta Hartmanice leží v hodnotném p írodn  krajinném prost edí (NATURA 2000 - EVL Šumava a
Pta í oblast, NP a CHKO Šumava, P írodní park Kochánov). Hlavní rozvoj správního území m sta se tedy realizován
v ásti Hartmanice, tj. v p irozeném centru obce. V ostatních ástech obce (Chlum, Dolejší a Prost ední Krušec,
Dolejší T šov, Keply, Kundratice, Lou ová, Mochov, Palvínov, Sv tlá, Vat tice) je navržen nižší rozvojový trend,
úm rný velikosti a významu p íslušného sídla ve struktu e osídlení obce.
Rozvoj trvalého individuálního bydlení, drobné emeslné výroby, výroby smíšené a základní technické vybavenosti je
dopln n rozvojem ploch ob anského vybavení, zejména  pro intenzivn jší využívání rekrea ního potenciálu území, tj.
zastavitelnými plochami pro pobytovou letní i zimní rekreaci a podporu cestovního ruchu.

raz je t eba klást na obnovu sou asného bytového fondu. Návrh územního plánu uvažuje p edevším s opravami a
rekonstrukcemi objekt  s využitím pro bydlení a ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. Rozvoj ostatního
zastav ného území je ur en p evážn  k rekonstrukci, modernizaci a dostavb . Plochy pro možnou dostavbu by m ly
tvo it p edevším plochy, jejichž zástavbou by došlo k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících komunikací a
infrastruktury. Odstavení vozidel by m lo být situováno vždy na vlastním pozemku. Rozvoj výrobních aktivit je
sm rován p edevším do revitalizace stávajících zem lských a pr myslových areál  (v sou asnosti jen z ásti
využívaných).
Stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, vytvá í p edpoklady pro kvalitní bydlení, pop ípad  nové
pracovní p íležitosti návrhem nových ploch pro podnikání.
Vysoké p írodní hodnoty území jsou pro správní území Hartmanic podn tem ke sm rování dalšího vývoje do oblasti
turistického ruchu a s ním souvisejících služeb a vybavení.
Navržený rozvoj území m sta Hartmanice respektuje kritéria, podmínky a zásady zm n v území, stanovené Politikou
územního rozvoje R pro specifickou oblast SOB 1 – Šumava, ve které se obec nachází.
V souladu s ochranou p írody a ochranou stávajících kulturn  historických hodnot ešeného území bude realizací
navrženého rozvoje obce Hartmanice posílen ekonomický a sociální rozvoj území.

b.2 VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A
KULTURNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
b.2.1 ARCHITEKTONICKÉ, URBANISTICKÉ  A KULTURNÍ HODNOTY
Krom  ochrany ešeného území dle platných právních p edpis  z hlediska státní památkové pé e (území m stské
památkové zóny, kulturních památek zapsaných v Úst edním seznamu kulturních památek R; území
s archeologickými nálezy) jsou územním plánem chrán ny tyto hodnoty:

urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby m sta
dochovalé objekty p vodní zástavby v sídlech (nap . objekty lidové šumavské architektury a výstavní
hospodá ské dvory s obytnou ástí)
menší záme ky v sídlech Ho ejší Krušec, Lou ová, Palvínov a Vat tice
památky místního významu, které nejsou zapsány v Úst edním seznamu kulturních památek R  -  tj. objekty

ispívající k identit  území (drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy…) v etn  jejich okolí
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ím stská kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území
Ochrana hodnot pro plochy architektonicky, urbanisticky a kulturn  cenné
Je t eba zachovat kulturní d dictví. Veškeré d je, innosti a za ízení musí zohlednit kvalitu urbanistického,
architektonického a p írodního prost edí. Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat nap . realizací nových objekt
drobné architektury, kvalitní úpravou ve ejných prostranství a zvýšenou pé í o ztvárn ní novostaveb a rekonstrukcí
tak, aby respektovaly místní hodnoty.
Stavby i zm ny staveb musí d sledn  zohlednit charakter, prostorové uspo ádání a m ítko dochované zástavby -
zejména dodržení hmot a proporcí objekt  vzhledem k stávajícím tradi ním sousedním stavbám (nap .
charakteristický obdélníkový p dorys, výška h ebene, výška ímsy, tvar a sklon st echy, štíty a jejich orientaci,
historické architektonické detaily).
U staveb, které jsou pohledovými dominantami a kulturními hodnotami území (nap . kostel sv. Vintí e v Dobré Vod ,
zámek Dolejší Krušec) se nep ipouští stavební úpravy a zm ny pr elí. Podstatné je uchování stávajícího uspo ádání
cenných staveb v etn  hospodá ských ástí (možnost rekonstrukce a p estavby nap . na bydlení).
Úpravy venkovních prostor  a ploch (nap . plochy ve ejných prostranství) v okolí architektonicky cenných staveb
budou provád ny v souladu s tradi ní zástavbou a s ohledem na krajinný ráz tak, aby neznehodnocovaly dané
prost edí, zejména architektonicky p íznivé dominanty.
Plochy zámku i nadále dob e udržovat a vhodným uspo ádáním zelen  umožnit jeho vyniknutí.
Bezprost ední okolí jednotlivých architektonicky cenných staveb nesmí být znehodnoceno umis ováním za ízení,
které by narušily jejich vzhled a snížily jejich estetickou hodnotu (nap . dostavby garáží a sklad , instalace anténních
systém  a stožár  pro p enos rádiových signál , parabolické antény, vzduchotechnická potrubí, reklamní za ízení a
billboardy, reklamní nást nné malby apod.).

ležité je ešit p echod urbanizované ásti zastav ného území do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo
k vážnému narušení obrazu m sta. Výsadbou ochranné zelen  je možné zmírnit negativní dopad zem lských a
výrobních staveb na krajinný ráz.
U významných vyhlídkových  bod   - vyvýšených míst s jedine nými výhledy na významné a atraktivní partie m sta
a krajiny (nap . Hamižná, B ezník nad Dobrou Vodou, Keply, Bezd kovský kopec, Pta í vršek, Lou ovská Stráž) je
nutné nep ipustit innosti, výstavbu a zám ry, které by mohly tato místa a výhledy narušit. Je vhodné místa výhled
podpo it odpo ívadly.
Ochrana kulturních památek je zpracována ve spolupráci s Památkovým ústavem v Praze. Územního plánu
Hartmanice respektuje zákon „O státní památkové pé i “.

b.2.2 ÍRODNÍ HODNOTY
Na správním území m sta Hartmanice se nachází velké množství p írodních hodnot, které vytvá í hlavní
charakteristiku území. Základem jsou chrán ná území, která lze rozd lit do dvou skupin:
1) plošná území a památné stromy - Národní park Šumava, Chrán ná krajinná oblast Šumava, Evropsky významné
lokality Šumava (Natura 2000), Pta í oblast Šumava (Natura 2000), Biosférická rezervace UNESCO, Chrán ná oblast

irozené akumulace vod Šumava, P írodní park Kochánov, p írodní rezervace (Hamižná, Kepelské mok ady,
íženecké mok ady, Poustka, Žežulka a památné stromy

2) p írodní zdroje - vodní zdroje I. a II. stupn , registrované prognózní zdroje nerostných surovin, poddolovaná území,
stará d lní díla
Krom  t chto území, která jsou chrán na dle zvláštních p edpis , jsou územním plánem chrán ny tyto p írodní
lokality - hodnoty:

významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy)
prvky územního systému ekologické stability (nadregionální, regionální i lokální)
významné plochy zelen  – stromové aleje, b ehové porosty, skupiny vzrostlých strom  v sídle a krajin
plochy v nezastav ném území vymezené v územním plánu jako plochy p írodní (P) a plochy smíšené
nezastav ného území (SN).

Ochrana p írodních hodnot
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o ochran  p írody a krajiny.
V krajin  mimo sídla bude kladen d raz na zachování p írodního charakteru území. Budou minimalizovány p ípustné
stavby ve volné krajin  (technická infrastruktura, stavby pro zabezpe ení zem lské a lesnické innosti), které
nenaruší celkový ráz krajiny a p vodní zástavby a neohrozí p írodu. Podmín  lze p ipustit výstavbu rozhleden,
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pokud nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do porost . Oplocení v nezastav ném
území je možné realizovat pouze formou oplocení pastvin. D ležité je chránit význa né solitérní stromy, skupiny
strom , stromo adí v urbanizovaném i neurbanizovaném území m sta, u památných strom  pak sledovat zdravotní
stav a vykonávat pouze asana ní ezy. Výsadbou izola ní zelen  lze potla it p sobení rušivých dominant v obrazu
obce, p edevším pak výrobních a zem lských areál .
Vzhledem k tomu, že se Správou NP a CHKO Šumava, jako orgánem ochrany p írody, nebyly dohodnuty podmínky
plošného a prostorového uspo ádání krajiny a podmínky ochrany krajinného rázu, budou pro všechny zamýšlené
zám ry k umíst ní na jednotlivých plochách na území CHKO, pop . NP tyto podmínky stanoveny individuáln
orgánem ochrany p írody.
Ochrana p írodních hodnot bude tudíž zajišt na následnými vyjád eními Správy NP a CHKO Šumava.

b.2.3 CIVILIZA NÍ HODNOTY
Za civiliza ní hodnotu se dá považovat v podstat  celé zastav né území, které zahrnuje prostor stavebních parcel
(zastav ných ploch a dvor ) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží ú elu, pro který byly stavby
za ízeny. Dále se jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou.
Ochrana civiliza ních hodnot
Ochrana hodnot spo ívá v chrán ní kvality sídelní struktury s ohledem na její historický, stavebn  technický význam,
nesnižování stávající úrovn  ve ejné i ostatní technické infrastruktury a zajišt ní jejího další rozvoje.
Je t eba zohlednit stávající civiliza ní hodnoty, podporovat výstavbu navržené dopravní a technické infrastruktury
(zachování turistických a cykloturistických tras, rozší ení parkovacích ploch, vybudování nových vodovodních a
kanaliza ních ad  v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m).
Hlavní výkres ( . 2) zahrnuje návrhy dalšího rozvoje obce. Tyto zám ry vytvá í dostate né p edpoklady pro
zachování a rozvoj civiliza ních hodnot.

Návrh ÚP všechny hodnoty respektuje a dále rozvíjí. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou zásadami pro
innost správních ú ad  a pro po izování navazující ÚPD.

c) urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen
c.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti jednotlivých sídel s cílem zvyšování kvality obytného prost edí. P itom
se respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby.

i realizaci výstavby je t eba zachovávat za len ní nejen do okolního zastav ného území, ale i za len ní sídla do
krajiny a zohlednit veškeré hodnoty území historickou  a urbanistickou strukturu sídla, historicky cenné objekty,
dominanty a kulturní památky. Dále je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na
využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt  je t eba podporovat
možnost z izování prostor  pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.
Navržená koncepce navazuje na zp soby využití, které jsou v území již zastoupeny a vymezeny plochy s ur ením
jejich hlavního, p ípustného, p ípadn  podmín  p ípustné využití, nep ípustného využití a podmínek prostorového
uspo ádání - viz údaje v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
V nezastav ném území nebudou zakládána nová sídla ani samoty. Kritériem je ochrana p írodních, kulturních a
architektonických hodnot a ochrana zem lského p dního fondu s nejvyšším stupn m ochrany.
ÚP Hartmanice eší p edevším návrh ploch pro bydlení (B), smíšené obytné plochy (SO) a plochy rekreace (R). Tyto
plochy v tšinou vhodn  navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky a nevyužité prostory zastav ného
území. Tímto uspo ádáním navržených ploch dojde k  ucelení jednotlivých sídel. Nová výstavba bude mít charakter
individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P i za le ování navrhované zástavby je
nutno p ihlédnout ke stávajícímu charakteru lokality. P itom je nutno zohlednit m stské, resp. venkovské prost edí a

ítko stávající zástavby. Podmínkou pro výstavbu objekt  pro bydlení soust ed ných podél silnic II. a III. t ídy je
prokázat eliminaci hlukové zát že.
Územní plán eší n kolik ploch ob anského vybavení (OV). Všechny navrhované plochy se nachází ve m st
Hartmanice. Ve v tšin  p ípad  se jedná o rozší ení stávajících ploch se stejným zp sobem využití, p emž jedna
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plocha umož uje rozší ení stávající plochy pro sport. Žádná z t chto ploch nesmí zat žovat negativními vlivy (nap .
hlukem) okolní zástavbu.
Plochy ve ejných prostranství (VP) jsou v návrhu vymezeny p edevším pro ve ejnou zele  a dále pak pro místní
komunikace a parkovišt . Další plochy ve ejných prostranství jsou navrženy v podob  izola ní zelen  podél silnic a
ploch výroby, aby došlo k odd lení ploch bydlení.
V západní ásti m sta Hartmanice je navržena plocha smíšené výroby (SV) pro možné rozší ení stávajícího výrobního
areálu. Plochy výroby a skladování (VS) jsou v územním plánu navrženy pouze v návaznosti na stávající plochy a
areály, u kterých se uvažuje s jejich rozší ením. Rovn ž je navrženo rozší ení stávajících ploch výroby a skladování -
ekofarmy  (VSe) Keply. U  Mochova a Vat tic jsou navrženy plochy pro založení nových ekofarem.
Plochy technické infrastruktury (TI) jsou zastoupeny n kolika plochami pro trafostanice a plochami pro istírny
odpadních vod. U ploch pro OV je navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je OV
ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it.
Územním plánem jsou navrženy i plochy dopravní infrastruktury (DI). Jedná se o obchvat, s ním související úprava
stykové k ižovatky a n kolik ploch pro ve ejná parkovišt .
Navrženy jsou i nové vodní plochy. Jedná se o vodohospodá ské plochy (V) na toku Ostružná v blízkosti sídla Keply,
a dále pak plochy severn  od sídla Mochov, za zámkem v Kundraticích, v Prost edním Krušci a plochu požární nádrže
u jižní hranice k. ú. Dolejší Krušec.
Návrh ÚP Hartmanice vymezuje i n kolik ploch územní rezervy, a to p i okrajích sídla.

c.1.1 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Navržené objekty budou dodržovat výšku okolní zástavby, tj. v místech s vícepodlažní zástavbou bude výška
limitována výškou okolních dom  do vzdálenosti cca 50m.
V nízkopodlažní zástavb  bude umožn na výstavba p ízemních objekt  s možností obytných podkroví.
Navržené procento zastav ní stavebními objekty a zpevn nými plochami (komunikace, parkovišt , bazény, terasy…)
je uvedeno v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
Veškeré navržené plochy v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy. Do této
plochy je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt  malého rozsahu a aleje podél komunikací.
Podrobn jší podmínky pro zástavbu budou ešeny územní studií na plochách vyzna ených ve výkresech ( . 1 a 2).
Nová výstavba bude uskute ována sm rem od sou asn  zastav ného území do volné krajiny.
Mimo zástavby v prolukách bude zástavba realizována vždy až po úplném zainvestování inženýrskými sít mi.
Další výstavby na plochách bydlení (nové ZTV pro rodinné domy) je možné zahájit až po zastav ní minimáln
50% p edchozích stavebních parcel.

c.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad  st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.

Limity využití území - Vzhledem k tomu, že celé ešené území leží v EVL Šumava a v Biosférické rezervaci
UNESCO, musí je veškeré navrhované plochy zohlednit.

k. ú. Hartmanice I

OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
VÝM RA

V HA

R 8

Plocha rekreace - ve východní ásti sídla Hartmanice, návrh je za len n mezi
stávající plochu bydlení a sportovní areál.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; vedení a ochranné pásmo
el. vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,12

R 9
Plocha rekreace - ve východní ásti sídla Hartmanice, plocha navazuje na
zastav né území se stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

0,11
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Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; zvýšenou hygienickou
zát ž hluku.

VP 10

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejného prostranství - podél silnice II/145 sm r Dlouhá Ves, plocha
navazuje na východní hranici zastav ného území sídla Hartmanice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; maximální hranici
negativního vlivu OV, ochranné pásmo silnice II. t ídy, zvýšenou hygienickou
zát ž hluku, vedení a ochranné pásmo el. vedení.

1,21

B 11

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - u východního okraje sídla Hartmanice, podél silnice II/145, od
které je plocha odd lena navrženým ve ejným prostranstvím VP 13
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranné pásmo silnice
II. t ídy, zvýšenou hygienickou zát ž hluku, stávající vedení a ochranné pásmo el.
vedení.

1,29

DI 14

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha dopravní infrastruktury – za erpací stanicí pohonných hmot, na
východním okraji sídla Hartmanice. Lokalita navazuje na zastav né území a uceluje
tak sídlo.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
maximální hranici negativního vlivu OV; stávající trasu kanaliza ního a
vodovodního adu; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku.

0,28

B 15

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - na jihovýchodním okraji sídla Hartmanice. Lokalita navazuje na
zastav né území, rozši uje stávající plochy pro bydlení.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
stávající trasy kanaliza ních (splaškový, deš ový) a vodovodního adu; stávající
vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,93

VP 16

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejného prostranství - u jihovýchodní hranice zastav ného území sídla
Hartmanice. Dopl uje návrh ploch pro bydlení B 18 a B 26.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV
Šumava; navrženou trasu splaškového kanaliza ního adu; stávající trafostanici a
el. vedení v etn  jejich ochranného pásma

0,22

B 22

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - u jižního okraje sídla Hartmanice, od silnice III/1452 je odd lena
plochou ve ejného prostranství VP 26a. Navržená lokalita navazuje na zastav né
území.
Obsluha území – napojení na systém místních komunikací a silnici III. t ídy
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV
Šumava; ochranné pásmo silnice III. t ídy; stávající trafostanici a el. vedení v etn
jejich ochranného pásma; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; trasu p šího
turistického propojení

0,81

VP 23 Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejného prostranství - u jižního okraje sídla Hartmanice, podél silnice

0,04
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III/1452, odd luje plochu bydlení B 26. Navržená lokalita navazuje na zastav né
území.
Obsluha území – ze silnice III. t ídy
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV
Šumava; navržený vodovodní ad; ochranné pásmo silnice III. t ídy; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku; trasu stávající cyklostezky a p šího turistického propojení

OV 24

Plocha ob anského vybavení - jižn  od sídla Hartmanice, u silnice III/1452.
Lokalita se nachází ve spodní ásti sjezdovky, návrh je ur en pro vytvo ení zázemí
lyža ského areálu.
Obsluha území – ze silnice III. t ídy
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranné pásmo silnice III. t ídy.

0,18

DI 25

Plocha dopravní infrastruktury - jižn  od sídla Hartmanice, u silnice III/1452.
Lokalita se nachází v t sné blízkosti lyža ského areálu a je ur ena k vybudování
parkovišt .
Obsluha území – ze silnice III. t ídy
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranné pásmo silnice III. t ídy.

0,59

OV 26

Plocha ob anského vybavení - u jižní hranice zastav ného území Hartmanice,
pod sjezdovkou.
Obsluha území – ze silnice III. t ídy
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranné pásmo silnice III. t ídy.

0,08

VP 33

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejného prostranství – na jihozápadním okraji sídla Hartmanice, podél
silnice II/190. Lokalita navazuje na zastav né území a odd luje navržené plochy
bydlení od silnice.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace p es navržené plochy bydlení B 37
a B 38
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV
Šumava; ochranné pásmo silnice II. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku

0,12

B 34

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - na jihozápadním okraji sídla Hartmanice, u silnice II/190. Lokalita
navazuje na zastav né území, od silnice je odd lena navrženou plochou ve ejného
prostranství VP 36.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace p es navrženou plochu bydlení
B 38
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV
Šumava; ochranné pásmo silnice II. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku

0,36

VP 36

Plocha ve ejného prostranství – u jihozápadní hranice zastav ného území sídla
Hartmanice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace p es navrženou plochu technické
infrastruktury TI 41
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava,
hranici 50m od okraje lesa

0,18

B 37

Plocha bydlení - u jihozápadní hranice zastav ného území sídla Hartmanice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
stávající vodní zdroj v . jeho navrženého ochranného pásma 1. stupn ; hranici 50m
od okraje lesa

0,34
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TI 38

Plocha technické infrastruktury - v t sné blízkosti, jihozápadn  od sídla
Hartmanice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
vzdálenost 50m od okraje lesa

0,31

VP 39

Plocha ve ejného prostranství - jihozápadn  od sídla Hartmanice, u napojení
místní komunikace na silnici II/190 a vypl uje prostor mezi nimi. Lokalita je
navržena pro vytvo ení informa  nau ného prostoru.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území –  zohlednit  CHKO  Šumava  -  I.  zóna;  CHOPAV  Šumava;

írodní rezervaci Hamižná; území výskytu chrán ných rostlin a živo ich ;
registrovaný prognózní  zdroj nerostných surovin; osu nadregionálního biokoridoru;
otev enou vodote ;  vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. t ídy;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku; stávající trasu vodovodního a kanaliza ního
adu; trasu telekomunika ního vedení; trasu stávající cyklostezky a p šího

turistického propojení

0,58

SV 43

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená výrobní - u západní hranice zastav ného území sídla Hartmanice.
Navržená lokalita vypl uje prostor mezi navrženou p eložkou silnice II. t ídy II/190
a stávající místní komunikací.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunika ního vedení; trasu
stávající cyklostezky a p šího turistického propojení; zvýšenou hygienickou zát ž
hluku.

1,40

B 44

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - u severozápadního okraje sídla Hartmanice. Navržená lokalita
vypl uje prostor mezi stávající místní komunikací a navrženou p eložkou silnice
II. t ídy II/190. Od této silnice je plocha bydlení odd lena navrženou plochou
ve ejného prostranství VP 48.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunika ního vedení;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,25

VP 45

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejného prostranství - navazuje na severozápadní hranici zastav ného
území sídla Hartmanice. Návrh odd luje navrženou plochu bydlení od silnice
II/190.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunika ního vedení;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,09

B 48

Plocha bydlení - u severovýchodního okraje m sta Hartmanice. Návrh navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; vedení a ochranné pásmo
el. vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,24

VP 49

Plocha ve ejného prostranství - na severovýchodním okraji m sta Hartmanice.
Plocha odd luje stávající plochu ob anského vybavení a navrženou plochu bydlení
a navazuje na zastav né území. Návrh vypl uje ochranné pásmo el. vedení.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace

0,09
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Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; vedení a ochranné pásmo
el. vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

k. ú. Chlum u Hartmanic

S 60

Plocha specifická - vyhrazená zele  - severozápadn  od sídla Chlum, navazuje na
zastav né území. Jedná se o rozší ení zámeckého areálu o zámecký park, a to
východním sm rem.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranné pásmo
nadregionálního biokoridoru; trasu telekomunika ního vedení.

1,33

B 61

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - u severovýchodní hranice k. ú. Chlum u Hartmanic. Lokalita
navazuje na západní hranici zastav ného území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; vzdálenost 50m od
okraje lesa; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; trasu telekomunika ního vedení.

1,18

B 62

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - u jihovýchodního okraje sídla Chlum, podél místní komunikace
na Prost ední Krušec. Navržená plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; vzdálenost 50m od
okraje lesa; otev enou vodote ; funk ní lokální biokoridor LBK (SU082-SU084),
trasu telekomunika ního vedení; trasu stávající cyklostezky; zvýšenou hygienickou
zát ž hluku.

1,51

B 63

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - u jihovýchodního okraje sídla Chlum, u místní komunikace na
Prost ední Krušec. Navržená plocha navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; vzdálenost 50m od
okraje lesa; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,64

VP 64

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejného prostranství - lokalita mezi sídly Chlum a Dolní Chlum je
vymezena mezi dv ma vodote emi. Navazuje na zastav ná území obou sídel a
zceluje je tak v jedno.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; funk ní lokální biokoridor LBK (CHOŠ095-SU084);
otev ené vodote e; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. t ídy,
trasu stávající cyklostezky a telekomunika ního vedení; zvýšenou hygienickou
zát ž hluku

0,25

B 65

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - návrh navazuje na jihozápadní hranici zastav ného území sídla
Chlum
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; funk ní lokální biokoridor LBK (CHOŠ095-SU084);
vzdálenost 50m od okraje lesa; trasu stávajícího vodovodního adu a
telekomunika ního vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

1,12

VP 66 Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. 0,61
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Plocha ve ejného prostranství - na pravém b ehu Volšovského potoka, mezi sídly
Chlum a Dolní Chlum, navazuje na zastav ná území obou sídel a propojuje je.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; funk ní lokální biokoridor LBK (CHOŠ095-SU084);
otev ené vodote e; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. t ídy;
trasu stávající cyklostezky a telekomunika ního vedení; zvýšenou hygienickou
zát ž hluku

B 67

Plocha bydlení - podél silnice III/1892, navazuje na jihozápadní hranici
zastav ného území sídla Dolní Chlum.
Obsluha území – z komunikace III. t ídy
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; vzdálenost 50m od okraje lesa; stávající vedení a
ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo silnice III. t ídy; trasu
telekomunika ního vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,35

VP 68

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejného prostranství - na levém b ehu Volšovského potoka, mezi sídly
Chlum a Dolní Chlum, navazuje na zastav ná území obou sídel a propojuje je tak.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; funk ní lokální biokoridor LBK (CHOŠ095-SU084);
otev ené vodote e; vzdálenost 50m od okraje lesa; trasu telekomunika ního vedení;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,34

k. ú. Dolejší Krušec

B 70

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení -  u  západního  okraje  sídla  Prost ední  Krušec,  navazuje  na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; vzdálenost 50m od
okraje lesa; trasu telekomunika ního vedení.

0,80

VP 71

Plocha ve ejného prostranství - navazuje na severovýchodní hranici zastav ného
území sídla Prost ední Krušec
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; vodní zdroj; trasu
stávajícího vodovodního adu a telekomunika ního vedení.

0,06

B 73

Plocha bydlení - vypl uje proluku mezi zástavbou podél místní komunikace u
severního okraje sídla Dolejší Krušec.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; otev enou vodote ; trasu stávajícího vodovodního
adu a telekomunika ního vedení, navrženou trasu splaškového kanaliza ního adu.

0,23

VP 74

Plocha ve ejného prostranství - v severovýchodní ásti sídla Dolejší Krušec,
navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; vzdálenost 50m od okraje lesa; skupinu - alej
památných strom  v etn  jejich ochranného pásma.

0,08

B 75 Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - ve st ední ásti sídla Dolejší Krušec, navazuje na zastav né

0,72
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území. Tímto návrhem vznikne kompaktní sídlo.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; otev enou vodote ; ochranné pásmo silnice III. t ídy;
navržené trasy splaškového kanaliza ního adu.

TI 76

Plocha technické infrastruktury - u jižní hranice k. ú. Dolejší Krušec, ve st ední
ásti sídla Trp šice. Plocha je navržena pro technické zázemí m sta Hartmanice -

kompostárnu.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; otev enou vodote ; vodní plochu; vzdálenost 50m od
okraje lesa.

0,58

VP 78

Plocha ve ejného prostranství - u jižní hranice k. ú. Dolejší Krušec, poblíž silnice
II. t ídy II/145. Lokalita navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; funk ní lokální biokoridor LBK (K112/023-SU081);
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,17

S 79

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha specifická - vyhrazená zele  - ve st ední ásti sídla Dolejší Krušec,
navazuje na zastav né území. Jedná se o rozší ení zámeckého areálu o zámecký
park. Tímto návrhem vznikne kompaktní sídlo.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; otev enou vodote ; vodní plochu; památkov
chrán ný objekt na hranici lokality; ochranné pásmo silnice III. t ídy; navrženou
trasu splaškového kanaliza ního adu.

0,97

TI.K20

Plocha technické infrastruktury - OV - v blízkosti otev ené vodote e, jižn  od
sídla Dolejší Krušec
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; trasu navrženého splaškového kanaliza ního adu.

0,06

k. ú. Dolejší T šov

B 80

Plocha bydlení - u západního okraje sídla Dolejší T šov, navazuje na zastav né
území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. a IV. zóna, CHOPAV
Šumava; registrovaný prognózní  zdroj nerostných surovin; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; trasu stávajícího vodovodního adu; navrženou trasu
splaškového kanaliza ního adu.

0,17

B 81

Plocha bydlení - u jihozápadního okraje sídla Dolejší T šov, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. a IV. zóna, CHOPAV
Šumava; registrovaný prognózní  zdroj nerostných surovin; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; vodní zdroj; vodní plochu; trasy stávajícího
vodovodního adu; navrženou trasu splaškového kanaliza ního adu.

0,20

Rs 82 Plocha rekreace - sportu - u jižního okraje sídla Dolejší T šov, navazuje na
zastav né území. 0,25



Stránka 15 z 82

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. a IV. zóna, CHOPAV
Šumava; registrovaný prognózní  zdroj nerostných surovin; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru.

B 83

Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Dolejší T šov, od silnice III. t ídy je
lokalita odd lena návrhovou plochou ve ejného prostranství VP 84. Navazuje na
zastav né území sídla.
Obsluha území – p es plochu VP 84 z komunikace III. t ídy
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. a IV. zóna, CHOPAV
Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; vodní plochu a otev enou
vodote ; navrženou trasu splaškového kanaliza ního adu; ochranné pásmo el.
vedení.

0,24

VP 84

Plocha ve ejného prostranství - v jihovýchodní ásti sídla Dolejší T šov. Plocha
vypl uje ochranné pásmo silnice III. t ídy a západní ást navržené hranice
maximálního negativního vlivu navržené OV. Navazuje na zastav né území.
Obsluha území – z komunikace III. t ídy
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. a IV. zóna, CHOPAV
Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; vodní plochu a otev enou
vodote ; navržené trasy splaškového kanaliza ního adu ; stávající vedení a
ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunika ního vedení; ochranné pásmo
silnice III. t ídy; navrženou hranici maximálního negativního vlivu navržené OV.

0,22

VS 85

Plocha výroby a skladování - na východním okraji sídla Dolejší T šov u silnice
III. t ídy. Lokalita rozši uje stávající plochu se stejným funk ním využitím, jedná
se o rozší ení areálu.
Obsluha území – ze stávajícího areálu
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochrannou zónu
nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. t ídy.

0,51

TI.K26

Plocha technické infrastruktury - OV - v blízkosti otev ené vodote e,
v jihovýchodní ásti sídla Dolejší T šov.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna, CHOPAV Šumava;
ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; trasu navrženého splaškového
kanaliza ního adu.

0,06

k. ú. Hartmanice II

VP 90

Plocha ve ejného prostranství -  v  západním  cípu  k.  ú.  Hartmanice  II,  u  silnice
II. t ídy II/190 na Železnou Rudu. Navazuje na stávající plochu ob anského
vybavení a rozši uje ji.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit NP Šumava - II. a III. zóna; NATURA 2000 -
Pta í oblast Šumava; CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního
biokoridoru; vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. t ídy;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,28

VP 91

Plocha ve ejného prostranství - u silnice II. t ídy II/190, navazuje na západní
hranici zastav ného území sídla Dobrá Voda. Lokalita je situována vedle stávající
plochy ob anského vybavení - objektu Správy NP a CHKO Šumava a je  navržena
pro vytvo ení informa  nau ného prostoru.
Obsluha území – z areálu Správy NP a CHKO Šumava
Limity využití území – zohlednit NP Šumava - III. zóna; NATURA 2000 - Pta í
oblast Šumava; CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru;
vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. t ídy; zvýšenou

0,54
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hygienickou zát ž hluku, trasu telekomunika ního vedení.

VP 92

Plocha ve ejného prostranství - u silnice II. t ídy II/190, u severozápadní hranice
zastav ného území sídla Dobrá Voda. Lokalita je situována proti stávající ploše
ob anského vybavení - objektu Správy NP a CHKO Šumava a je  navržena pro
vytvo ení informa  nau ného prostoru.
Obsluha území – ze stávající silnice II. t ídy
Limity využití území – zohlednit NP Šumava - III. zóna; NATURA 2000 - Pta í
oblast Šumava; CHOPAV Šumava; ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru;
vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice II. t ídy; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku, trasu telekomunika ního vedení.

0,08

VP 93

Plocha ve ejného prostranství - vypl uje prostor mezi silnicí II. t ídy II/190 a
severní hranicí zastav ného území sídla Dobrá Voda. Lokalita je situována v t sné
blízkosti stávající plochy ob anského vybavení - objektu Správy NP a CHKO
Šumava a je  navržena pro vytvo ení informa  nau ného prostoru.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo h bitova; ochranné
pásmo silnice II. t ídy; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; stávající vedení a
ochranné pásmo el. vedení;  trasy stávajícího kanaliza ního výtlaku; trasu
telekomunika ního vedení.

0,64

B 94

Plocha bydlení – u severovýchodní hranice zastav ného území sídla Dobrá Voda
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo h bitova; vzdálenost
50m od okraje lesa;  trasu stávajícího kanaliza ního výtlaku; trasu
telekomunika ního vedení a p ší turistické stezky.

0,11

k. ú. Ho ejší Krušec

VP 100

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejného prostranství – u severního okraje m sta Hartmanice, podél
silnice II/145, plocha navazuje na zastav né území.
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranou zónu
nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice II. t ídy; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku.

0,18

B 101

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení – u severního okraje m sta Hartmanice, podél silnice II/145, plocha
navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající silnice II. t ídy
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranou zónu
nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo h bitova; stávající vedení a ochranné
pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

1,49

R 102
vypušt no po jednání s p. Hlavsou 3. 6. 2011 - nahrazeno úz. rezervou R - OVh
viz kap. j) vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití v etn  podmínek pro jeho prov ení

DI 103

Plocha dopravní infrastruktury – parkovišt  - u severního okraje m sta
Hartmanice, u silnice III/1453, navazuje na zastav né území.
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranou zónu
nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo h bitova, navrženou trasu
vodovodního adu a kanaliza ní výtlak, stávající el. kabel a el. vedení v etn
ochranného pásma, trasu telekomunika ního vedení; trasu stávající cyklostezky.

0,24
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B 104

Plocha bydlení – v proluce ve východní ásti sídla Ho ejší Krušec, rozši uje
plochu se stejným funk ním využitím
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranou zónu
nadregionálního biokoridoru.

0,04

B 105

Plocha bydlení – v proluce ve východní ásti sídla Ho ejší Krušec, rozši uje
plochu se stejným funk ním využitím
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranou zónu
nadregionálního biokoridoru; trasu telekomunika ního vedení.

0,03

k. ú. Ho ejší T šov

R 110

Plocha rekreace - sport -  u místní komunikace v jižní ásti sídla Ho ejší T šov,
navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - II. a III. zóna; CHOPAV
Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.

0,47

B 111

Plocha bydlení – v proluce v západní ásti sídla Ho ejší T šov, rozši uje plochu se
stejným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.

0,13

VP 112

Plocha ve ejného prostranství – západn  od sídla Ho ejší T šov, u hranic k. ú.
Ho ejší a Dolejší T šov, navazuje na zastav né území lokality Zadní Chalupy.
Obsluha území – ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; funk ní nadregionální biokoridor
K110 s  funk ním lokálním biocentrem K110/009; vzdálenost 50m od okraje lesa.

0,04

k. ú. Javo í u Hartmanic

B 120
Plocha bydlení – na severním okraji sídla Javo í, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov

0,36

B 121

Plocha bydlení – na severozápadním okraji sídla Javo í, navazuje na zastav né
území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; stávající vodní zdroj.

0,23

k. ú. Kochánov  III

VSe 141

Plocha výroby a skladování - ekofarma -  v  severní  ásti  katastrálního  území
Kochánov III, rozši uje stávající plochu se stejným funk ním využitím v lokalit
Keply.
Obsluha území – ze stávajícího areálu, pop . ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranou zónu
nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. t ídy; stávající trasu
deš ového kanaliza ního adu, stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu
stávající cyklostezky.

1,37

VP 143 Plocha ve ejného prostranství –  v severní ásti katastrálního území Kochánov
III, v lokalit  Keply, plocha je navržena podél komunikace III. t ídy z d vodu

0,26
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zachování stávající liniové zelen . V jižní ásti lokality je plocha ve ejného
prostranství rozší ena a odd luje návrhovou plochu smíšenou obytnou od stávající

OV. Návrh navazuje na zastav né území.
Obsluha území – z komunikace III. t ídy
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranou zónu
nadregionálního biokoridoru; funk ní lokální biokoridor KT???-K110/007;
ochranné pásmo silnice III. t ídy; stávající trasu deš ového kanaliza ního adu;
stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu stávající cyklostezky.

SO 144

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v severní ásti katastrálního území Kochánov III,
rozši uje stávající plochu se stejným funk ním využitím na jižním okraji lokality
Keply.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranou zónu
nadregionálního biokoridoru; funk ní lokální biokoridor KT???-K110/007;
vzdálenost 50m od okraje lesa; ochranné pásmo silnice III. t ídy; trasu stávajícího
telekomunika ního vedení;  trasu stávající cyklostezky.

0,95

DI 145

Plocha dopravní infrastruktury - parkovišt  - v severní ásti katastrálního
území Kochánov III, jižn  od lokality Keply, u silnice III. t ídy III/1451
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranou zónu
nadregionálního biokoridoru; funk ní nadregionální biokoridor K110; funk ní
lokální biocentrum K110/007; funk ní lokální biokoridor; vzdálenost 50m od
okraje lesa; ochranné pásmo silnice III. t ídy.

0,37

k. ú. Kundratice I

Rs 150

Plocha rekreace - sport - na východním okraji sídla Kundratice, návrh navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; stávající vedení a ochranné pásmo el.
vedení.

0,78

B 151

Plocha bydlení - v proluce v západní ásti sídla Kundratice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území –  zohlednit  CHKO  Šumava  -  III.  a  IV.  zóna;  CHOPAV
Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.

0,23

B 152

Plocha bydlení - v proluce v západní ásti sídla Kundratice, u silnice III. t ídy
III/1452
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území –  zohlednit  CHKO  Šumava  -  III.  a  IV.  zóna;  CHOPAV
Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice
III. t ídy; trasu stávajícího vodovodního adu; stávající trasu cyklostezky.

0,29

S 154 vypušt no po ve ejném projednání na základ  rozhodnutí o námitce (bod . 26)

B 155

Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Kundratice, návrhová plocha vypl uje proluku a
uceluje tak sídlo
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.

0,17
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k. ú. Lou ová

B 160

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - navazuje na severozápadní hranici zastav ného území sídla
Lou ová
Obsluha území – ze stávajících místních komunikací
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; otev enou vodote .

0,63

B 161

Plocha bydlení - navazuje na severovýchodní hranici zastav ného území sídla
Lou ová
Obsluha území – ze stávajících místních komunikací
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; stávající vedení a
ochranné pásmo el. vedení.

0,24

VS 162

Plocha výroby a skladování - navazuje na severozápadní hranici zastav ného
území sídla Lou ová
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; otev enou vodote ; trasu
telekomunika ního vedení; p ší turistickou stezku.

0,40

k. ú. Mochov u Hartmanic

VSe 170

Plocha výroby a skladování - ekofarma - v severozápadn  od sídla Mochov
Obsluha území – napojením na stávající místní komunikaci
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; vzdálenost 50m od okraje lesa.

0,07

B 171

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - návrhová plocha rozši uje sídlo Mochov severním sm rem a je
situována podél místní komunikace. Lokalita leží u hranice CHKO Šumava.
Sou ástí této plochy je plocha stávající trafostanice TS-4.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; funk ní nadregionální
biokoridor; ochranné pásmo památných strom ; vzdálenost 50m od okraje lesa;
stávající trafostanici a el. vedení v etn  jejich ochranného pásma; trasu
telekomunika ního vedení; stávající cyklostezku a p ší turistickou stezku.

0,87

k. ú. Sv tlá u Hartmanic

B 180

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - v severní ásti sídla Sv tlá mezi pravým b ehem Volšovky a
silnicí II. t ídy II/145, propojuje zastav ná území a uceluje tak sídlo Sv tlá.
Obsluha území – sjezdem ze silnice II. t ídy
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; funk ní lokální
biocentrum SU084; funk ní lokální biokoridor CHOŠ095-SU084; vzdálenost 50m
od okraje lesa; otev ené vodote e; ochranné pásmo silnice II. t ídy; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku; trasu telekomunika ního vedení.

0,86

B 181

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - v severní ásti sídla Sv tlá v údolní niv  Volšovky, propojuje
zastav ná území a uceluje tak sídlo Sv tlá.
Obsluha území – podle územní studie ze stávajících místních komunikací
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; funk ní lokální
biokoridor CHOŠ095-SU084; vzdálenost 50m od okraje lesa; otev ené vodote e;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

1,08
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B 182

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - vypl uje proluku v severozápadní ásti sídla Sv tlá a uceluje tak
sídlo Sv tlá.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; funk ní lokální
biocentrum SU084; funk ní lokální biokoridor CHOŠ095-SU084; vzdálenost 50m
od okraje lesa; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,32

VP 183

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejného prostranství - plocha je navržena z d vodu zachování stávající
liniové zelen .
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; vzdálenost 50m od
okraje lesa; otev ené vodote e; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; trasu
telekomunika ního vedení.

0,01

B 184

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - navazuje na jižní hranici zastav ného území sídla Sv tlá.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; stávající vedení a
ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,23

VP 185

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ve ejného prostranství - plocha je navržena v okolí Volšovky v jižní ásti
sídla Sv tlá., propojuje zastav ná území sídla Sv tlá a sídla Dolní Chlum.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; funk ní lokální
biokoridor CHOŠ095-SU084; otev ené vodote e; stávající vedení a ochranné
pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku; trasu telekomunika ního
vedení.

0,68

B 186

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - podél silnice II. t ídy II. t ídy II/145, propojuje zastav ná území
sídla Sv tlá a sídla Dolní Chlum.
Obsluha území – podle územní studie, pop . sjezdem ze silnice II. t ídy
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; funk ní lokální
biokoridor CHOŠ095-SU084; otev enou vodote ; vzdálenost 50m od okraje lesa;
ochranné pásmo silnice II. t ídy; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku; trasu telekomunika ního vedení.

0,63

k. ú. Št panice

B 190

Plocha bydlení - v proluce v severní ásti sídla Št panice, u silnice III. t ídy
III/1452. Návrhová plocha spojí rozd lené zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území –  zohlednit  CHKO  Šumava  -  III.  a  IV.  zóna;  CHOPAV
Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice
III. t ídy.

0,24

B 191

Plocha bydlení - ve st ední ásti sídla Palvínov, u silnice III. t ídy III/1454, lokalita
navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. t ídy;
stávající cykloturistickou stezku.

0,64
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B 192

Plocha bydlení - u jihovýchodního okraje sídla Palvínov
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; trasu stávajícího vodovodního adu.

0,37

VP 193

Plocha ve ejného prostranství - navazuje na jižní hranici zastav ného území sídla
Palvínov. Plocha je situována podél komunikace III. t ídy III/1454.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území –  zohlednit  CHKO  Šumava  -  III.  a  IV.  zóna;  CHOPAV
Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice
III. t ídy; trasu stávajícího vodovodního adu.

0,23

B 194

Plocha bydlení - navazuje na jižní hranici zastav ného území sídla Palvínov.
Plocha je situována podél komunikace III. t ídy III/1454.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území –  zohlednit  CHKO  Šumava  -  III.  a  IV.  zóna;  CHOPAV
Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice
III. t ídy.

0,49

k. ú. Vat tice

VP 200

Plocha ve ejného prostranství - na severním okraji sídla Vat tice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.

0,19

VS 201

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha výroby a skladování - ve východní ásti sídla Vat tice
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.

0,35

VSe 204

Plocha výroby a skladování - ekofarma - východn  od sídlaVat tice.
Obsluha území –ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; vzdálenost 50m od
okraje lesa; CHOPAV Šumava; ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.

0,32

k. ú. Zálužice I

B 210

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení - návrhem dojde k rozvoji sídla západním sm rem až
k severozápadní hranici katastrálního území Zálužice I.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru; vodní plochu a otev enou vodote ;
stávající cykloturistickou stezku.

0,71

k. ú. Zálužice II

B 220

Plocha bydlení - návrh u  severní hranice katastrálního území s k. ú. Zálužice I., v
ásti Malý Radkov

Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území –  zohlednit  CHKO  Šumava  -  II.  zóna;  CHOPAV  Šumava;
ochranou zónu  nadregionálního biokoridoru.

0,05
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c.3 VYMEZENÍ PLOCH P ESTAVBY
V p ípad  st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.

Limity využití území - Vzhledem k tomu, že celé ešené území leží v EVL Šumava a v Biosférické rezervaci
UNESCO, musí je veškeré navrhované plochy zohlednit.

k. ú. Hartmanice I

OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
VÝM RA

V HA

VS 1

Plocha výroby a skladování – v severní ásti zastav ného území sídla Hartmanice,
v proluce mezi stávajícími výrobními areály. Lokalita navazuje na plochy se
stejným funk ním využitím.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – p es stávající plochu výrobního areálu
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranné pásmo

bitova; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; zvýšenou hygienickou zát ž
hluku.

0,29

SO 2

Plocha smíšená obytná –  v  severní  ásti  zastav ného  území  sídla  Hartmanice  u
silnice II/145. Lokalita vypl uje proluku mezi bydlením a výrobním areálem.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranné pásmo

bitova; stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu telekomunika ního
vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,30

B 3

Plocha bydlení – v severní ásti zastav ného území sídla Hartmanice. Lokalita
navazuje na stávající plochy bydlení a ve ejné prostranství okolo nám stí.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – z plochy ve ejného prostranství - nám stí
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranné pásmo

bitova;  trasu telekomunika ního vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,23

SO 4

Plocha smíšená obytná – v severovýchodní ásti zastav ného území sídla
Hartmanice, ve východní ásti nám stí. Jedná se o rozší ení stávající plochy se
shodným funk ním využití.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranné pásmo h bitova
a trasu p šího turistického propojení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,09

B 5

Plocha bydlení – v severovýchodní ásti zastav ného území sídla Hartmanice,
návrh vypl uje nevyužitý prostor zastav ného území tém  v centru m sta.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – p es navrženou plochu smíšenou obytnou
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranné pásmo

bitova; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,09

OV 6

Plocha ob anského vybavení – v severovýchodní ásti zastav ného území sídla
Hartmanice, u silnice III/1453. Lokalita navazuje na stávající plochu ob anského
vybavení, jedná se o rozší ení sportovn  - rekrea ního areálu.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – p es stávající plochu ob anského vybavení

0,41
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Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranné pásmo
bitova; ochranné pásmo el. vedení; trasu p šího turistického propojení a zvýšenou

hygienickou zát ž hluku.

B 7

Plocha bydlení - ve východní ásti zastav ného území sídla Hartmanice, návrh je
za len n mezi stávající plochu bydlení a sportovní areál.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; ochranné pásmo el.
vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,34

OV 12

Plocha ob anského vybavení - ve východní ásti zastav ného území sídla
Hartmanice, u silnice II/145. Lokalita navazuje na stávající plochu ve ejného
prostranství a ob anského vybavení
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
maximální hranici negativního vlivu OV; stávající vedení a ochranné pásmo el.
vedení; navrženou trasu splaškového kanaliza ního adu; trasy telekomunika ního
vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,15

OV 13

Plocha ob anského vybavení – návrh vypl uje nevyužitý prostor zastav ného
území na východním okraji Hartmanic.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství;
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
maximální hranici negativního vlivu OV; stávající trasu kanaliza ního adu; trasu
telekomunika ního vedení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,13

OV 17

Plocha ob anského vybavení – v jižní ásti zastav ného území sídla Hartmanice,
vypl uje nevyužitý prostor zastav ného území
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
stávající trasu deš ového kanaliza ního adu; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,13

OV 18

Plocha ob anského vybavení – ve st ední ásti zastav ného území sídla
Hartmanice, vypl uje nevyužitý prostor zastav ného území
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
stávající trasu deš ového kanaliza ního adu; trasu telekomunika ního vedení;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,05

OV 19

Plocha ob anského vybavení – ve st ední ásti zastav ného území sídla
Hartmanice
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,06

B 20

Plocha bydlení – ve st ední ásti zastav ného území sídla Hartmanice, lokalita
rozši uje plochy se stejným funk ním využitím
Využití plochy p ed p estavbou - rekreace
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava

0,16
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B 21

Plocha bydlení – v jižní ásti zastav ného území sídla Hartmanice, lokalita
navazuje na plochu se stejným funk ním využitím
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
trasu p šího turistického propojení

0,10

B 27

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení – v jižní ásti zastav ného území sídla Hartmanice, vypl uje málo
užívaný prostor zastav ného území
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – napojení na systém místních komunikací a silnici III. t ídy
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava

0,77

OV 28

Plocha ob anského vybavení – ve st ední ásti zastav ného území sídla
Hartmanice. Navržená lokalita je ur ena k rozší ení stávající plochy.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,19

OV 29

Plocha ob anského vybavení – ve st ední ásti zastav ného území sídla
Hartmanice.
Využití plochy p ed p estavbou - plocha dopravní infrastruktury
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
trasu telekomunika ního vedení; trasu stávající cyklostezky a p šího turistického
propojení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,06

B 30

Plocha bydlení - v západní ásti zastav ného území sídla Hartmanice. Lokalita
navazuje na stávající plochy bydlení a vypl uje nevyužitý prostor zastav ného
území.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
trasu p šího turistického propojení; zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,21

B 31

Plocha bydlení - v západní ásti zastav ného území sídla Hartmanice. Lokalita
navazuje na stávající plochy bydlení a vypl uje nevyužitý prostor zastav ného
území.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu p šího turistického propojení;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,20

SO 32

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v jihozápadní ásti zastav ného území sídla Hartmanice,
u silnice II/190. Lokalita navazuje na stávající plochy bydlení.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
trasu stávající cyklostezky a p šího turistického propojení; zvýšenou hygienickou
zát ž hluku.

0,26

B 35 Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha bydlení – v jihozápadní ásti zastav ného území sídla Hartmanice, mezi

0,74
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silnicí II/190 a místní komunikací. Lokalita navazuje na stávající plochy stejného
funk ního využití.
Využití plochy p ed p estavbou -  ve ejné prostranství a rekreace
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. a IV. zóna; CHOPAV
Šumava; stávající vodní plochu; trasu p šího turistického propojení; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku.

DI 41

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha dopravní infrastruktury - v západní ásti zastav ného území sídla
Hartmanice. Lokalita navazuje na stávající plochu smíšenou výrobní a vypl uje
nevyužitý prostor zastav ného území.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení; trasu stávající cyklostezky; zvýšenou
hygienickou zát ž hluku.

0,59

B 42

Plocha bydlení – v západní ásti zastav ného území sídla Hartmanice. Plocha
vypl uje nevyužitý prostor a navazuje na plochy se stejným funk ním využitím.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,11

OV 46

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha ob anského vybavení - v severozápadní ásti zastav ného území sídla
Hartmanice. Lokalita navazuje na stávající plochu ob anského vybavení.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Využití plochy p ed p estavbou -ve ejné prostranství
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,34

DI 47

Plocha dopravní infrastruktury - v severozápadní ásti zastav ného území sídla
Hartmanice. Jedná se o prostor budoucí k ižovatky silnic II. t ídy - stávající II/145 a

eložky II/190.
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
zvýšenou hygienickou zát ž hluku.

0,13

DI 50

Plocha dopravní infrastruktury - jihozápadn  od m sta Hartmanice. Jde o plochu
vymezenou pro p eložku silnice II. t ídy II/190.
Využití plochy p ed p estavbou - bydlení
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
trasu stávající cyklostezky; trasu telekomunika ního vedení; zvýšenou hygienickou
zát ž hluku.

0,02

SO 51

Plocha smíšená obytná - ve st ední ásti zastav ného území sídla Hartmanice,
lokalita navazuje na plochy bydlení
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Obsluha území – ze stávající plochy dopravní infrastruktury, resp. silnici III. t ídy
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
respektovat dominanci památkov  chrán ného objektu kostela.

1,17
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k. ú. Mochov u Hartmanic

B 172

Plocha bydlení – v severovýchodní ásti zastav ného území sídla Mochov.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; P írodní park
Kochánov; funk ní nadregionální biokoridor K110; trasu telekomunika ního
vedení; trasu stávající cyklostezky.

0,09

B 173

Plocha bydlení – v jižní ásti zastav ného území sídla Mochov.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
památný strom v etn  jeho ochranného pásma; trasu telekomunika ního vedení.

0,13

B 174

Plocha bydlení – v jižní ásti zastav ného území sídla Mochov.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava.

0,04

k. ú. Vat tice

SO 202

Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii.
Plocha smíšená obytná - v jihovýchodní ásti zastav ného území sídla Vat tice.
Jedná se o asanaci území, tzn. o demolici nevhodných a v sou asné dob
nevyužívaných objekt , v tomto p ípad  o silážní jámu a následnou novou výstavbu
s jiným funk ním využitím.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Využití plochy p ed p estavbou - výroba a skladování
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava.

0,41

VS 203

Plocha výroby a skladování - na jižním okraji zastav ného území sídla Vat tice.
Jde o nevyužitý prostor zastav ného území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Využití plochy p ed p estavbou - ve ejné prostranství
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava.

0,09

c.4 VYMEZENÍ  NEZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad  st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (OP) je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.

Limity využití území - Vzhledem k tomu, že celé ešené území leží v EVL Šumava a v Biosférické rezervaci
UNESCO, musí je veškeré navrhované plochy zohlednit.

k. ú. Hartmanice I
OZNA .
PLOCHY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
VÝM RA

V HA

DI 40

Plocha dopravní infrastruktury – návrh p eložky silnice II. t ídy II/190 západn
od m sta  Hartmanice, plocha je vymezena v ší i 16m
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
registrovaný prognózní  zdroj nerostných surovin; vedení a ochranné pásmo
el.vedení; trasu telekomunika ního vedení; trasu stávající cyklostezky a p šího
turistického propojení

1,16
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k. ú. Dolejší Krušec

V 72

Plocha vodní a vodohospodá ská - na východním okraji sídla Prost ední Krušec.
Návrhem dojde k zv tšení stávající vodní plochy.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; stávající trasu
vodovodního adu.

0,04

V 77

Plocha vodní a vodohospodá ská - u jižní hranice katastrálního území Dolejší
Krušec. Navržená plocha má sloužit jako požární nádrž.
Obsluha území – ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; vzdálenost 50m od
okraje lesa.

0,39

k. ú. Kochánov III

V 140

Plocha vodní a vodohospodá ská - u severní hranice katastrálního území
Kochánov III, severn  od lokality Keply . Návrhem dojde k zv tšení stávající vodní
plochy.
Obsluha území – ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; funk ní lokální
biokoridor KT???-K110/007; otev enou vodote .

0,16

V 142

Plocha vodní a vodohospodá ská -  v  severní  ásti  katastrálního  území
Kochánov III, západn  od lokality Keply u silnice III. t ídy III/1451. Návrhem
dojde k zv tšení stávající vodní plochy umíst né na vodním toku Ostružná.
Obsluha území – ze stávající komunikace III. t ídy
Limity využití území – zohlednit P írodní park Kochánov; funk ní lokální
biokoridor KT???-K110/007; hranici záplavy Q100; ochranné pásmo silnice
III. t ídy; trasu stávajícího splaškového kanaliza ního adu .

0,02

k. ú. Kundratice I

V 153

Plocha vodní a vodohospodá ská - u východní hranice zastav ného území, u
zámku Kundratice.
Obsluha území – ze stávající komunikace III. t ídy
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - IV. zóna; CHOPAV Šumava;
ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru; ochranné pásmo silnice III. t ídy.

0,01

k. ú. Mochov u Hartmanic

V 175

Plocha vodní a vodohospodá ská - jižn  od sídla Mochov
Obsluha území – ze stávající ú elové komunikace
Limity využití území – zohlednit CHKO Šumava - III. zóna; CHOPAV Šumava;
ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru.

0,19

c.5 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Stávající systém sídelní zelen  bude zachován a dále rozvíjen.
V návrhu ÚP Hartmanice je sídelní zele  vymezena jako sou ást ploch ve ejných prostranství.
Vzhledem k tomu, že žádná z navržených ploch bydlení a ploch smíšených obytných není v tší než 2 ha, nebyla
v návrhu navržena plocha min. 1000 m² ve ejného prostranství, což  je obecný požadavek vyhlášky . 501/2006 Sb.
§7. P esto je stanovena podmínka, že u zastavitelných ploch bydlení a smíšených obytných menších než 2 ha bude
minimální podíl zelen  20% z každé navrhované plochy pro zástavbu. (Nap íklad: V p ípad  zástavby pouze 1/3
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plochy bude obsahovat i tato 1/3 20% zelen .) Tyto plochy jsou nej ast ji vymezeny u ploch výroby a skladování jako
izola ní zele  a dále v ochranných pásmech dopravní a technické infrastruktury pro odclon ní návrhových ploch pro
bydlení.
Systém sídelní zelen  je ješt  dopln n plochami zelen  v ochranných pásmech silnic, el. vedení, jako doprovodná
zele  kolem vodote í a podél navržené p eložky. V návrhu je uvažováno s výsadbou alejí okolo polních cest a
remízk . Podmínkou realizace je, že nebudou provád ny žádné hrubé terénní úpravy a žádné hrubé zásahy do b eh  a
vodních ploch.
Návrh ÚP umož uje realizaci ve ejné zelen  dopl kové - okrasné (bez jiné výrazné funkce) i na jiných zastavitelných
plochách konkrétního funk ního využití.
Dále návrh ÚP Hartmanice vymezuje plochy specifické. Tyto plochy jsou ur eny pro vybudování (S 60 v k. ú. Chlum
u Hartmanic), resp. rozší ení (S 79 v k. ú. Dolejší Krušec) zámeckého parku.

d) koncepce ve ejné infrastruktury v etn  podmínek pro její
umís ování
d.1 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
d.1.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
V ešeném území není p edpokládána nad azenou územn  plánovací dokumentací výstavba žádných komunikací
vyššího významu.

d.1.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V EŠENÉM ÚZEMÍ
Silni ní doprava
Díl ím problémem ešeného území  je pr chod silnic II./145 a II/190 zastav ným územím m sta Hartmanice a jejich

ížení v centru m sta.
- do návrhu ÚP Hartmanice je ze schváleného ÚPnSÚ Hartmanice (1998) p evzat návrh zm ny trasy silnice II/190.

Jedná se o obchvat po západním okraji m sta - návrhové plochy DI 40 a DI 50. Pro budoucí nové napojení
na silnici II/145 se po ítá s úpravou stykové k ižovatky silnice II/145 s místní komunikací (DI 47)

- návrh územního plánu p edpokládá úpravy pro zklidn ní dopravy v zastav ných územích sídel ležících na silnici
II/145, spo ívající v úpravách p ného profilu komunikace (dobudování alespo  jednostranného chodníku podél
silnic v pr tahu sídly), návrhu d lících ostr vk , osazení p ných zpomalovacích prah  apod. tak, aby bylo
dosaženo snížení pr jezdné rychlosti v obci a zvýšena bezpe nost chodc .

Dopravní návrh považuje stávající trasy silnic III. t ídy za územn  stabilizované. Jejich p ípadné úpravy se budou
týkat zlepšení technického stavu tras nebo p ípadných rozší ení.
U komunikací, které zp ístup ují objekty bydlení, je v p evážné mí e nutno umožnit úpravy problémových míst (nap .

ipojení na silni ní trasy, zúžené profily apod.), postupn  po ítat s uplatn ním zklid ujících prvk  automobilové
dopravy a s úpravou v odpovídajících parametrech, to znamená v ší ce komunikací 6m s alespo  jednostranným
chodníkem.  Do  doby,  než  bude  toto  možné,  je  nutno  pro  n  zohlednit  alespo  územní  rezervu.  Ta  by  m la  být
v p im ené mí e dodržována i p i povolování veškerých staveb, a to i drobných (oplocení, p ípojné sk ky
inženýrských sítí apod.).
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. Tyto komunikace nejsou zakresleny.
Sídla mají charakter zástavby rodinnými domy s minimálními nároky na odstavné nebo parkovací plochy. Výjimkou
je m sto Hartmanice, kde je navrženo ve ejné parkovišt DI 103 u h bitova a dále plocha dopravní infrastruktury
DI 14 pro vybudování parkovacích garáží za bytovými domy. Na této ploše je možné realizovat dopl kové stavby
pro erpací stanici, nap . servisní a mycí box. Z d vodu p edpokládaného zvýšení cestovního ruchu je na západním
okraji m sta navržena plocha DI 41 pro záchytné parkovišt . Návrh ÚP Hartmanice všechny tyto plochy p ebírá ze
schváleného ÚPnSÚ Hartmanice. Dále je v k. ú. Hartmanice v lokalit  pod sjezdovkou navrženo parkovišt DI 25 .
V katastrálním území Kochánov III je nov  navržena odstavná parkovací plocha DI 145. Parkování a garážování
vozidel je zabezpe eno p edevším na vlastních pozemcích, což by se m lo zohlednit i do budoucnosti.
U nov  navrhované obytné zástavby bude parkování a garážování vozidel ešeno výhradn  na vlastním pozemku,
a to již jako sou ást stavby. edpokládají se minimáln  dv  garážová stání nebo odstavné plochy (pro každý byt) na
pozemku rodinného domu (viz Vyhláška MMR . 137/1998, §50, odst. 2). Stavební ú ad by ani nap íšt  nem l
povolit stavbu ani jednoho obytného domu, i souboru, který by nem l svoji výhledovou garážovací pot ebu
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pokrytu beze zbytku na vlastním pozemku. U nov  navrhovaných objekt  podnikatelského charakteru je nutné, aby
jejich majitelé i investo i zabezpe ili pot ebný po et parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu i

estavbu objekt  nabízejících ubytovací služby. Dopravní napojení zastavitelných ploch je t eba ešit prost ednictvím
sít  silnic nižších t íd a místních komunikací.
Navržené plochy a nov  vznikající stavby v sou asn  zastav ném území musí respektovat ochranné pásmo silnic II. a
III. t ídy. U lokalit, které zasahují do t chto ochranných pásem je možnost zasažení nep íznivými vlivy ze silni ní
dopravy, p edevším hlukem. V rámci následujících stavebních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení a na
základ  toho budou navržena i pot ebná technická opat ení na náklady investora budoucí výstavby. Protihluková
opat ení v p ípad  nespln ní hlukových limit  pro obt žování hlukem ze silni ní dopravy nebudou hrazena
z prost edk  majetkového správce (vlastníka komunikace).

Železni ní doprava
Železni ní sí  není v ešeném území zastoupena. Nejbližší železni ní stanice je ve m st  Sušice.

Cyklistická doprava
Stávající cykloturistické trasy a stezky budou zachovány a postupn  rozvíjeny.
V souladu se ZÚR Plze ského kraje je navržena trasa koridoru mezinárodní cyklostezky Praha - Plze  - Regensburg.
Cyklostezka zasahuje do západní ásti ešeného území podél komunikace III/1451 u sídla Keply. Dle ZÚR
Plze ského kraje je tato trasa vedena jako ve ejn  prosp šná stavba s ozna ením DI.C2 (Plze  -  Klatovy -  Železná
Ruda).

Turistické a nau né stezky
ešené území je protkáno sítí turistických a nau ných stezek, které zp ístup ují nep eberné množství  p írodních,

kulturních, církevních  a technických památek a zajímavostí. Sou asný systém turistických tras a nau ných stezek
stane zachován a bude dále postupn  rozvíjen.

V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívadla, ob erstvení,
informa ní tabule, atd.).

d.2 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
d.2.1 KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ A PODMÍNKY JEHO UMÍS OVÁNÍ
St ední a jižní ást zájmového území se nachází v Chrán né p irozené akumulaci vod (CHOPAV) Šumava. Hranice
CHOPAV probíhá podél komunikace Rajsko – Hartmanice – Chlum – Dolní T šov – Mochov – Keply.
 Odtokové pom ry, vodní toky a nádrže
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace
zejména v okolí vodních tok . Dále se doporu ují vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v
krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy.
V návrhu územního plánu jsou navrženy nové vodní plochy. Jedná se o vodohospodá skou plochu V 72 v Prost edním
Krušci a plochu pro požární nádrž V 77 u jižní hranice k. ú. Dolejší Krušec. Dále jsou to vodohospodá ské plochy
V 140 a V 142 na toku Ostružná v k. ú. Kochánov III, vodní plocha V 153 za zámkem k. ú. Kundratice I a dv  na sebe
navazující vodohospodá ské plochy V 175 v k. ú. Mochov u Hartmanic.

Zásobování pitnou vodou
Zásobování m sta Hartmanice pitnou vodou vyhovuje. Navrhuje se posílení kapacity vodních zdroj  z existujících
záložních vrt , samostatný ad propojující horní a dolní vodojem a výstavba vodovodní sít  v rámci navrhované
zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. V p ípad  napojení záložních vrt  bude u t chto zdroj  stanoveno
ochranné pásmo.
Zásobování sídla Dobrá Voda pitnou vodou bude zachováno. Navrhuje se hygienické zabezpe ení vody ve
vodojemu. Pokud kvalita vody nebude vyhovovat požadavk m na pitnou vodu, bude vodovodní systém využíván jako
užitkový a zásobování pitnou vodou bude ešeno individuáln .
Výstavba vodovodu pro ve ejnou pot ebu se navrhuje v sídle Ho ejší Krušec a v sídle Kundratice. Vodovod v obou
sídlech bude napojen na vodovodní sí  m sta Hartmanice z I. tlakového pásma, v p ípad  sídla Ho ejší Krušec p es
reduk ní ventil.
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Zásobování pitnou vodou bude zachováno v sídlech Dolejší T šov, Keply, Lou ová, Palvínov a Vlast jov.
Výjimkou je sídlo Dolejší Krušec, kde se navrhuje rozší ení vodovodní sít  a sídlo Dolejší T šov, kde  se navrhuje
posílení kapacity v p ípad  nedostate né kapacity zdroj .
V ostatních sídlech (Ho ejší T šov, Chlum, Javo í, Kochánov, K íženec, Malý Radkov, Mochov, Prost ední
Krušec, Sv tlá, Št panice, Trp šice, Vat tice a Zálužice) se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro ve ejnou pot ebu.
Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody a místní vodovody.
Rozši ování vodovodní sít  a napojování nových obyvatel na stávající vodovodní sí  (pokud existuje místní vodovod)
je pouze v p ípad  dostate né kapacity zdroj  možné (mimo m sta Hartmanice a osady Dolejší T šov, Ho ejší Krušec
a Kundratice, kde se p edpokládá dostate ná kapacita zdroje).
Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Plze ského kraje.

Zdroje požární vody
Zdrojem požární vody pro m sto  a jednotlivá sídla budou i nadále místní vodní plochy  a vodovod pro ve ejnou
pot ebu.
V sídlech, kde se nenachází žádné vodní plochy a není zde vybudován ani ve ejný vodovod, je v návrhu uvažováno
s dopln ním malých nádrží pro pot ebu požární vody. V navržených podmínkách využití území je umožn no ešit tyto
zdroje na všech funk ních plochách.

Zdroje zne išt ní, odkanalizování a išt ní odpadních vod
Odkanalizování a išt ní odpadních vod m sta Hartmanice je vyhovující. Nová kanalizace je navrhována jako
oddílná v rámci navrhované zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, v p ípad  nep íznivých výškových pom
s p erpáváním.
V sídle Ho ejší Krušec se navrhuje výstavba oddílné gravita ní splaškové kanalizace pro ve ejnou pot ebu v rámci
stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z osady budou p erpávány jižn  na kanaliza ní sí  m sta
Hartmanice.
Odkanalizování sídel Dobrá Voda a Karlov je vyhovující a bude zachováno.
V sídlech Kundratice a Št panice se navrhuje výstavba oddílné gravita ní splaškové kanalizace pro ve ejnou pot ebu
v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou osad budou p erpávány spole nou erpací stanicí
u Radošovského potoka severním sm rem na kanaliza ní sí  m sta Hartmanice.
V sídlech Dolejší T šov a Ho ejší T šov se navrhuje výstavba oddílné gravita ní splaškové kanalizace pro ve ejnou
pot ebu v rámci stávající i navrhované zástavby. Odpadní vody z obou sídel budou svedeny na navrhovanou
spole nou OV východn  pod osadou Dolejší T šov. Ze sídla Ho ejší T šov budou odpadní vody p erpávány.
Okolo istírny je navržena maximální hranice negativního vlivu OV na prost edí. V budoucnu vyhlašované pásmo
ochrany prost edí nesmí tuto hranici p ekro it.
Výstavba oddílné gravita ní splaškové kanalizace pro ve ejnou pot ebu v rámci stávající i navrhované zástavby je
navržena také pro sídla Dolejší Krušec a Prost ední Krušec. Odpadní vody z obou sídel budou svedeny na
navrhovanou spole nou OV jižn  pod sídlem Dolejší Krušec. V budoucnu vyhlašované pásmo ochrany prost edí
nesmí p ekro it maximální hranici negativního vlivu OV na prost edí, která je návrhem stanovena.
V sídlech Chlum, Javo í, Keply, Kochánov, K íženec, Lou ová, Malý Radkov, Mochov, Palvínov, Sv tlá,
Trp šice, Vat tice, Vlast jov a Zálužice se nep edpokládá výstavba kanalizace pro ve ejnou pot ebu a centrální

OV. Likvidace odpadních vod bude ešena individuáln  (nap . bezodtokové jímky s vyvážením na OV
Hartmanice, vícekomorové septiky s do išt ním, mikro istírny apod.).
Deš ové vody sídel budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových
vod zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.
Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Plze ského kraje. V sídlech
Kundratice, Št panice, Dolejší T šov, Ho ejší T šov, Dolejší Krušec a Prost ední Krušec však Plán rozvoje
nenavrhuje výstavbu kanaliza ních systém  a likvidaci odpadních vod doporu uje individuální.
Okolo všech vodovodních a kanaliza ních za ízení je ochranné pásmo dle zákona o ve ejných vodovodech a
kanalizacích.
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d.2.2 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení dopl ované výstavby, proto je nutno
provést jejich posílení. V návrhu jsou vymezeny plochy technické infrastruktury - el. vedení a plochy pro trafostanice.
Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el. energie je následující :

Hartmanice
Lokalita „B30, 31, 34, 35, 37, 42, 44, OV29, OV46, SO32, SV43, TI38“

 - napojení ze stávajících trafostanic TS-T17 a TS-T20
Lokalita „B3, 5, 7, 11, 48, 101, OV6, SO2, SO4, VS1, R8, R92“

 - napojení ze stávajících trafostanice TS-T16 a  z TS- T20
Lokalita „B15, 20, 21, 22, 27, OV12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, OV24“

 - napojení ze stávající trafostanice TS-T20
Sou ástí úprav je i p eložka stávajícího vrchního vedení VN 22kV.
Zokruhováním rozvod  NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod  v obci.
Podmínkou napojení je i soub žn  provád ná úprava a rekonstrukce sí  NN. Postupn  bude u nové výstavby
provád na kabelizace kabely AYKY do zem .
Keply
Lokalita „SO144, R-SO, VS141“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T1
Lou ová
Lokalita „B160, B161, VS162“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T12
Vat tice
Lokalita „VS201, SO202, VS203, VSe204“ - napojení z nové trafostanice TS-T26 (stožárová TS400kVA)
Palvínov
Lokalita „B191, B192, B194“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T25
Sv tlá
Lokalita „B180, 181, 182, 184, 186“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T8
Dobrá Voda
Lokalita „B94“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T18
Dolejší T šov
Lokalita „B80, 81, 83, Rs 82, VS85“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T6
Ho ejší T šov
Lokalita „B111, R110“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T7
Mochov
Lokalita „B171, 172, 173, 174,VSe170“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T4
Dolejší Krušec
Lokalita „B73, B75“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T15
Prost ední Krušec
Lokalita „B70“ - napojení z nové trafostanice TS-T27 (stožárová TS400kVA)
Ho ejší Krušec
Lokalita „B104, B105“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T13
Chlum u Hartmanic
Lokalita „B61, 62, 63, 65, 67“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T9 a TS-T11
Kundratice
Lokalita „B152, 153, R150, B151“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T21 a TS-T22
Št panice
Lokalita „B190“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T23
Zálužice
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Lokalita „B210“ - napojení ze stávajícího rozvodu NN
Javo í
Lokalita „B120, 121“ - napojení ze stávající trafostanice TS-T3
Trp šice
Lokalita „TI76“ - napojení ze stávajícího rozvodu NN
Zokruhováním rozvod  NN na dnešní rozvody v obcích, dojde k posílení rozvod  v obcích.
Podmínkou napojení je i soub žn  provád ná úprava a rekonstrukce sí  NN. Postupn  bude u nové výstavby
provád na kabelizace kabely AYKY do zem .
Koncepce rozvoje VN soustavy v obci respektuje novou výstavbu a zám ry obecního ú adu Hartmanice. Návrh
koncepce byl rovn ž projednán na EZ – Klatovy – Ing. Holub.

d.2.3 KONCEPCE ROZVOJE TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE
ešené území je stabilizováno, nejsou nároky na nové telekomunika ní plochy. Je nutné respektovat stávající trasy

telekomunika ních kabel  a jejich ochranná pásma.
Rovn ž radiokomunikace jsou stabilizované. Rozvoj telekomunika ního provozu v území bude zajiš ován
rozši ováním pevné komunika ní sít , spolu s využitím nabídek operátor  mobilní sít . V p ípad  rozvoje mobilních
operátor  lze navrhnout spole ný objekt.
Nové lokality  mohou být  napojeny na  tuto  sí -  pokud si  to  bude  investor  p át.  Veškeré  zám ry,  které  by  se  mohly
kabel  dotknout, je t eba v as se správou kabel  projednat.
Návrh ne eší konkrétní umíst ní telekomunika ních kabel , bude umis ováno v rámci technické vybavenosti v režimu
stavebního zákona . 183/2006 Sb.

d.2.4 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V sou asné dob  neprochází ešeným územím dálkové vedení vysokotlakého plynovodu ani není s plynofikací
v návrhu ÚP po ítáno.

d.2.5 KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj  energie. Budou respektovány požadavky na ochranu

ovzduší vyplývající ze zákona o ochran  ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly
vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn  zne išt ní ovzduší. Postupná náhrada tepelných zdroj  p inese
výrazné zlepšení istoty ovzduší.
Jako výhodný zdroj vytáp ní se nyní jeví použití elektrického akumula ního a p ímotopného vytáp ní v kombinaci
s tepelnými erpadly, pop ípad  využití alternativních zdroj  energie nap . solárních kolektor . Pro vytáp ní nelze
vylou it ani propan-butan umíst ný v samostatných zásobnících.

d.2.6 ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech a p íslušnou vyhláškou.
Systém likvidace domovního odpadu bude i nadále zachován. Bude povoleno takové podnikání, které skladováním
odpad  v etn  nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude zát žovým rizikem pro obyvatele.
U navrhovaných ploch, kde je požadavek ešení územní studie, bude ešeno umíst ní plochy (shromaž ovacího
místa) pro t íd ný komunální odpad.

d.3 KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Vzhledem k tomu, že stávající ob anské vybavení ve ejné infrastruktury i komer ní za ízení vcelku vyhovují
pot ebám m sta, bude se jednat p edevším o jeho zkvalitn ní a dopln ní. Stávající plochy ob anského vybavení jsou
stabilizované. Koncepce rozvoje ob anského vybavení souvisí s celkovým rozvojem a je pro danou velikost a
charakter ešeného území optimální.
Tém  všechny navržené plochy jsou p evzaty ze schváleného ÚPsNÚ Hartmanice (1998) a navazují na stávající
zástavbu se stejným funk ním využitím (OV 12 a OV 13 u erpací stanice pohonných hmot, OV 28 a OV 29 ve
st ední a OV 46 v severozápadní ásti m sta) nebo využívají nevyužité prostory zastav ného území (OV 17 v jižní
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ásti Hartmanic, OV 18 a OV 19 ve st ední ásti m sta). Dále je navržena plocha OV 6 pro rozší ení stávajícího
víceú elového h išt  na severovýchodním okraji m sta Hartmanice. Návrhové plochy OV 24 a OV 26 na jižním
okraji m sta pod sjezdovkou jsou ur eny k vybudování zázemí pro lyža ský areál.
Návrh ÚP vymezuje plochu územní rezervy pro rozší ení h bitova R - OVh.

d.4 KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována. Jedná se zejména o návesní prostory tvo ené vodními
plochami, ve ejnou zelení a komunikacemi.
Plochy ve ejných prostranství VP jsou v návrhu vymezeny p edevším pro místní komunikace a parkovišt  (viz
kapitola D.1.2.) a dále pak pro ve ejnou zele  (viz kapitola C.5.). Nej ast ji jsou tyto plochy situovány podél dopravní
a technické infrastruktury a u v tších ploch navržených k zástavb .
Veškeré navržené plochy v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy. Do této
plochy je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt  malého rozsahu a aleje podél komunikací.

d.5 OCHRANA OBYVATEL
d.5.1 CIVILNÍ OCHRANA
Specifické plochy pro zájmy civilní ochrany nejsou v ÚP navrženy. K územnímu plánu se nevztahují požadavky
vyplývající z havarijních a krizových plán .

d.5.2 VOJENSKÉ ZÁJMY
V ešeném území se nenachází zájmové území vojenské správy. Na území nejsou evidovány žádné objekty, sd lovací
kabely ani jiné inženýrské sít , ke kterým výkon vlastnického práva státu vykonává Ministerstvo obrany eské
republiky.
Výjimkou je zámek Karlov nacházející se 2,7km severozápadn  od sídla Hartmanice. Areál zámku s doprovodnými
objekty je majetkem Armády eské republiky a je ur en ke školení a rekreaci p íslušník  a zam stnanc  armády.

e) 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

ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost  ložisek nerostných
surovin a podobn
e.1 KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce nezastavitelného území vychází ze skute nosti, že se jedná o území ležící na ploše EVL (NATURA 2000),
navazující na P írodní park Kochánov a na CHKO Šumava, tzn. p írodn  hodnotné území, které je nutné chránit.
Z p írodních hodnot v ešeném území jsou p i ešení územního plánu respektovány zejména základní skladebné prvky
ÚSES, rozsáhlé lesy, rybníky a krajinný ráz. Rozvojové plochy jsou ešeny tak, aby nenarušovaly obhospoda ování
zem lské p dy, a aby nedošlo ke kolizím ve využívání krajiny a nebyl narušen hodnotný krajinný ráz ešeného
území.

Návrh opat ení:
je t eba v novat pozornost ochran  veškeré zelen  v krajin , a to jak plošné, tak p edevším rozptýlené, která
se významn  podílí na tradi ní podob  území, nap . charakteristické remízky na mezích a stromo adí na

ezích a hrázích rybník , mok adní vegetace;
pro všechny výsadby ve volné krajin  používat výhradn  p vodní p irozené druhy rostlin;
zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl d evin podél cest, mezí apod., podporovat zvyšování podílu ovocných

evin v záhumencích v návaznosti na zastav né území, zajistit dobrý zdravotní stav, dbát na p íznivé
krajinotvorné p sobení a bránit jejich snížení;
minimalizovat úpravy porostních okraj ;
realizovat územní systém ekologické stability, v etn  interak ních prvk  a nerozši ovat ornou p du;
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i realizaci zám  je nutno zachovat stávající ú elové komunikace zajiš ující p ístup k pozemk m a
pr chodnost krajiny.

V nezastav ném území je umožn no:
za dodržených veškerých zákonných podmínek zales ování pozemk  na plochách navazující na stávající
PUPFL a na plochách, jejichž zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. Nem lo by se jednat o zem lskou p du
s I. a II. t ídou ochrany.
v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení:
o pro zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, p íst ešky pro zv  a chovaná zví ata formou

lehkých p íst ešk , v elíny formou lehkých p íst ešk , realizace komunitního kompostování,
nepropustných polních hnojiš ;

o pro lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost ;
o pro ochranu p írody a krajiny;
o pro ve ejnou dopravní infrastrukturu;
o pro technickou infrastrukturu, která neznemožní dosavadní užívání nezastav ného území;
o pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk ;
o pro technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního

ruchu, nap íklad cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra.
Podrobn ji podmínky využití pro jednotlivé plochy rozdílného využití v nezastav ném území viz kap. f)

V nezastav ném území není umožn no:
využití, které nespl uje podmínky pro plochy rozdílného využití v nezastav ném území stanovené v kap. f)

e.2 VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN  A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY
V JEJICH VYUŽITÍ

Územní rozsah nezastavitelného území je vymezen v grafické ásti dokumentace v Hlavním výkrese ( . 2).
Charakter krajiny na území obce Hartmanice  lze rozd lit na následující charakteristické plochy s rozdílným
zp sobem jejich využití:
Plochy vodní a vodohospodá ské - vodní toky a plochy (V) - ešením ÚP jsou vytvo eny podmínky pro zachování a
obnovu p irozených ekologických a krajinotvorných funkcí vodních tok  a vodních ploch.

ÚP Hartmanice navrhuje nové vodní plochy V 1. Realizace t chto ploch je umožn na  na plochách lesních,
zem lských a smíšených nezastav ného území;
stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat, je pot eba i nadále provád t údržbu
vegetace a p izp sobovat zp sob obhospoda ování pozemk  charakteru vodote í a vodních ploch. Veškeré
ozelen ní musí být v souladu s ÚSES. Konkrétní zásahy do tok , b ehových porost , rušení cest u tok
apod. je nutné projednávat p ímo s pat ným závodem správce toku.

Plochy lesní (L) - plochy lesní jsou v území stabilizované. Územním plánem nejsou vymezeny plochy k zalesn ní.
V rámci podmínek využití ploch lesa je zajistit zejména:

zachování ekologické rovnováhy;
zachování krajinného rázu;
v rámci hospoda ení zamezit erozním ú ink m.

Plochy zem lské (Z) - územní plán nenavrhuje nové zem lské plochy. Podmínky a zásady pro ochranu ZPF jsou
zejména:

i hospoda ení na ZPF uplat ovat ekologické zásady;
na zem lských plochách je nutno zvýšit podíl p írodních prvk , rozsáhlé p dy rozd lit vzrostlou zelení;
snižovat podíl orné p dy na erozi ohrožených pozemcích nap íklad zatravn ním, výsadnou sad  atd..

Plochy smíšené nezastav ného území - ostatní plochy (SN) - vymezené plochy jsou p evážn  stabilizované. V rámci
využívání ploch smíšených nezastav ného území je t eba zajistit podmínky pro zachování ekologické rovnováhy,
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krajinného rázu, zamezení erozním ú ink m a pro zastoupení druh  organism  odpovídajících trvalým stanovištním,
viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.

e.3 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vyzna en v grafické ásti této dokumentace v Hlavním výkrese ( . 2) a
je vymezen p ekryvným zp sobem využití území.
ÚSES  se  pro  ú ely  této  ÚPD  rozumí  v  prostoru  spojitá  a  v  ase  trvající  sí  jednotlivých  prvk  ÚSES  (biocentra,
biokoridory), která stavem svých podmínek umož uje trvalou existenci a rozmnožování p irozeného geofondu krajiny
a zárove  umož uje migraci zv e a živo ich .
Pro zajišt ní ÚSES jsou ve správním území obce vymezeny základní prvky - biocentra propojená biokoridory,
dopln né o interak ní prvky (IP), které také pat í mezi základní skladebné ásti ÚSES na lokální úrovni.
V území obce jsou vymezeny prvky nadregionální, regionální a lokální úrovn , funk ní i nefunk ní ásti.
Nefunk ní ásti ÚSES jsou navržené k založení. P i zakládání prvk  lze využít meliora ní d eviny - ke e a stromy. Na
plochách navržených biokoridor  je rovn ž nutné zabezpe it do doby výsadby d evin takové hospoda ení, které
nebude snižovat úrove  ekologické stability stávajícího porostu tzn., že na t chto plochách nelze povolit realizaci
trvalých staveb, trvalé travní porosty m nit na ornou p du, odstra ovat vzrostlou zele  (mimo výchovných probírek
nebo odstra ování nep vodních druh ) apod. P ípustné jsou hospodá ské zásahy mající ve svém d sledku ekologicky

irozené zlepšení stávajícího stavu, nap . zatravn ní orné p dy, výsadba b ehových porost , zalesn ní.

Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
U vodote í v co nejv tší mí e obnovit p írod  blízký charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich
blízkosti.
Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe  ekologické stability lu ních porost .
Stávající zele , typickou druhovou skladbu, tradi ní umíst ní a prostorovou funkci zelen  je nutno
respektovat.

Pro všechny prvky ÚSES jsou stanoveny podmínky pro jejich využití.
Tyto podmínky pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:

zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk  ÚSES;
zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk  ÚSES.

e.3.1 PRVKY ÚSES V EŠENÉM ÚZEMÍ
Území obce vykazuje vysokou míru p irozené stability, vymezení prvk  ÚSES tak vytvá í podmínky pro legislativní
zajišt ní základní kostry stability.
Vymezení prvk  ÚSES bylo p evzato z aktualizovaných ÚAP pro obec Hartmanice. Pro aktualizaci ÚAP byla použita
data, která poskytla Správa NP a CHKO Šumava - Generel ÚSES po obcích.

Tabulková ást prvk  ÚSES

Ozna ení prvku ÚSES RBK 1592 - 337/01
Typ prvku Regionální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní + mezofilní

Katastrální území Pašt

Ozna ení prvku ÚSES RBC 1592

Typ prvku Regionální biocentrum Údolí K emelné

Funk nost Funk ní

Popis

Katastrální území Pašt
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Ozna ení prvku ÚSES RBK 338/01 - 1592

Typ prvku Regionální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní + mezofilní

Katastrální území Pašt

Ozna ení prvku ÚSES RBC 1587

Typ prvku Regionální biocentrum kova Pila

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní + mezofilní

Katastrální území Pašt

Ozna ení a po adové íslo:  RBC 1585 Název: Údolí Volšovky Rozloha: 272,71 ha

Biogeografický význam: RBC (NRBK) biocentrum regionálních parametr  vložené do nadregionálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, kombinovaná, lesní a travinná,
konektivní, kontaktní
Charakteristika ekotopu a bioty:
Rozsáhlé mezofilní a hydrofilní biocentrum v údolí potoka Volšovka cca 2 km západn  od Hartmanic. Jehli naté
porosty pomístn  dopl ují fragmenty kyselých bu in. Olšiny, vrbové a jasono-olšové porosty podél Volšovky.
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum. Zachovat
extenzivní zem lství.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy, regulovaná pastva ovcí, regulovaná pastva skotu.

Ozna ení prvku ÚSES NRBK K112/010 - K112/011

Typ prvku Nadregionální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní + mezofilní

Katastrální území Pašt

Ozna ení prvku ÚSES LBC K112/011

Typ prvku Lokální biocentrum Myší Domky

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní + mezofilní

Katastrální území Pašt
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Ozna ení prvku ÚSES NRBK 1584  - K110/012
Typ prvku Nadregionální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní + mezofilní

Katastrální území Pašt

Ozna ení a po adové íslo:  LBC K112/016 Název: Radešov Rozloha: 26,88 ha

Biogeografický význam: LBC (NRBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do nadregionálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
lesní a travinné, konektivní, kontaktní
Charakteristika ekotopu a bioty:
Mozaika menších lesních porost  a zem lsky využívaných porost  nad východním úbo ím ka onu Otavy.
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum. Ekologické
zem lství. init opat ení k podpo e ekologické stability území.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy, regulovaná pastva skotu, likvidace invazivních druh .

Ozna ení a po adové íslo:  NRBK K112/016 -
K112/018

Název: biokoridor LBC K112/016 -
LBC K112/018

Rozloha: 53,24 ha

Biogeografický význam: NRBK - biokoridor nadregionální - hydrofilní + mezofilní typ

Funk ní za len ní: BC existující, áste  funk ní, antropicky podmín né, heterogenní, kombinované, k ovinný a
travinný, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní a údolní porosty v ka onu Otavy, strmé svahy se skalními výchozy.
Cíle aplikovaného managementu:
Zajišt ní funk ního BK  a podpora ekologické stability území. P írod  blízké lesní a zem lské hospoda ení.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro odporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - likvidace invazních druh .

Ozna ení a po adové íslo:  LBC K112/017 Název: U sv. Jana Rozloha: 12,60 ha

Biogeografický význam: LBC (NRBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do nadregionálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
lesní a travinné, konektivní, kontaktní
Charakteristika ekotopu a bioty:
Mozaika menších lesních porost  a zem lsky využívaných porost  nad východním úbo ím ka onu Otavy.
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Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum. init opat ení
k podpo e ekologické stability a doplnit chyb jící prvky BC.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy, regulovaná pastva skotu.

Ozna ení a po adové íslo:  NRBK K112/017 -
K112/022

Název: biokoridor LBC K112/017 -
LBC K112/022

Rozloha: 17,82 ha

Biogeografický význam: NRBK - biokoridor nadregionální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, antropicky podmín né, heterogenní, kombinované, k ovinný a
travinný, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní porosty a zem lské pozemky západn  od ka onu Otavy.
Cíle aplikovaného managementu:
Zajišt ní funk ního BK  a podpora ekologické stability území. P írod  blízké lesní a zem lské hospoda ení.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro odporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva skotu.

Ozna ení prvku ÚSES NRBK 112/022 - 112/023

Typ prvku Nadregionální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Dolejší Krušec

Ozna ení prvku ÚSES LBK 112/023 - SU081

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní

Katastrální území Dolejší Krušec

Ozna ení prvku ÚSES LBC SU081

Typ prvku Lokální biocentrum

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní

Katastrální území Dolejší Krušec
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Ozna ení prvku ÚSES LBK SU081 - SU082
Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost ást funk ní, ást nefunk ní

Popis Hygrofilní

Katastrální území Dolejší Krušec

Ozna ení prvku ÚSES LBC SU082
Typ prvku Lokální biocentrum

Funk nost Nefunk ní

Popis

Katastrální území Dolejší Krušec

Ozna ení prvku ÚSES LBK SU038 - SU082
Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost ást funk ní, ást nefunk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Dolejší Krušec, Lou ová

Ozna ení prvku ÚSES LBC SU038
Typ prvku Lokální biocentrum Hejtmanka

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Dolejší Krušec

Ozna ení prvku ÚSES LBK SU037 - SU038
Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Dolejší Krušec, Lou ová

Ozna ení prvku ÚSES LBK SU038 - SU039
Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Dolejší Krušec

Ozna ení prvku ÚSES LBK SU038 - SU084
Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost ást funk ní, ást nefunk ní
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Popis Mezofilní

Katastrální území Lou ová

Ozna ení prvku ÚSES LBK SU082 - SU084

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost ást funk ní, ást nefunk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Chlum u Hartmanic, Ho ejší Krušec, Lou ová

Ozna ení prvku ÚSES LBK CHOŠ 095 - SU084

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost ást funk ní, ást nefunk ní

Popis Hygrofilní

Katastrální území Chlum u Hartmanic, Sv tlá u Hartmanic

Ozna ení prvku ÚSES LBK SU083 - SU084

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost ást funk ní, ást nefunk ní

Popis Hygrofilní

Katastrální území Chlum u Hartmanic, Sv tlá u Hartmanic, Vlast jov

Ozna ení prvku ÚSES LBC SU084

Typ prvku Lokální biocentrum V hrdle

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní  + mezofilní

Katastrální území Sv tlá u Hartmanic

Ozna ení prvku ÚSES LBC SU083

Typ prvku Lokální biocentrum V potocích

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní

Katastrální území Chlum u Hartmanic, Dolejší T šov, Vlast jov

Ozna ení prvku ÚSES LBK K110/009 - SU083

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní

Katastrální území Dolejší T šov, Javo í u Hartmanic, Vlast jov
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Ozna ení prvku ÚSES LBK SU082 - CHOŠ 095
Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost ást funk ní, ást nefunk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Ho ejší Krušec

Ozna ení a po adové íslo:  LBC CHOŠ095 Název: Chlum Rozloha: 28,37 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, áste  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
lesní a travinné, konektivní, centrální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Údolí Volšovky v blízkosti obce Chlum u Hartmanic.
Cíle aplikovaného managementu:
V nefunk ní ásti BK provést opat ení ke zlepšení retence vody v krajin .
Návrh opat ení:
Vodní biotopy - úprava charakteru b eh .

Ozna ení prvku ÚSES LBK 1585 - CHOŠ095
Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní  + mezofilní

Katastrální území Chlum u Hartmanic, Ho ejší Krušec, Hartmanice I.

Ozna ení a po adové íslo:  NRBK K110/009 - 1585 Název: biokoridor LBC K110/009 -
RBC 1585

Rozloha: 17,59 ha nefunk ní

Biogeografický význam: NRBK - biokoridor nadregionální - mezofilní typ - v sou asnosti nefunk ní

Funk ní za len ní: BK chyb jící, nefunk ní, antropicky podmín ný, homogenní, jednoduchý, travinný, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lu ní porosty využívané k extenzivním zem lství, chybí krajinotvorné prvky - pásy d evin a meze.
Cíle aplikovaného managementu:
Zachovat extenzivní zem lské využití a doplnit krajinotvorné prvky.
Návrh opat ení:
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva ovcí; regulovaná pastva skotu; jiná
opat ení: doplnit krajinotvorné prvky - pásy d evin.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC K110/009 Název: erný les Rozloha: 105,12 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) mezofilní a hydrofilní biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního
biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, jednoduché, lesní, konektivní,
centrální
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Charakteristika ekotopu a bioty:
Rozsáhlé mezofilní a hydrofilní biocentrum západn  od obce T šov. Podél vodote e v západním okraji vlh í lesní
porosty.
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Management vzácných druh  živo ich  a rostlin - podpora populací p vodních druh  živo ich  a rostlin.

Ozna ení a po adové íslo:  NRBK K110/008 -
K110/009

Název: biokoridor LBC K110/008 -
LBC K110/009

Rozloha: 27,04 ha

Biogeografický význam: NRBK - biokoridor nadregionální - mezofilní typ - v sou asnosti nefunk ní

Funk ní za len ní: BK áste  existující, nedostate  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní
atravinný, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní a lu ní porosty využívané k extenzivním zem lství severn  od osady Mochov, chybí krajinotvorné prvky - pásy

evin a meze.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké lesnictví. Zachovat extenzivní zem lské využití a doplnit krajinotvorné prvky.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva ovcí; regulovaná pastva skotu; jiná
opat ení: doplnit krajinotvorné prvky - pásy d evin.

Ozna ení prvku ÚSES LBK K110/008 - SU091

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Javo í u Hartmanic

Ozna ení prvku ÚSES LBC SU091

Typ prvku Lokální biocentrum Vosík

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Javo í u Hartmanic

Ozna ení prvku ÚSES LBK SU091 - SU092

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní
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Katastrální území Javo í u Hartmanic

Ozna ení prvku ÚSES LBC K110/008

Typ prvku Lokální biocentrum

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Kochánov II., Mochov u Hartmanic

Ozna ení prvku ÚSES NRBK K110/007 - K110/008

Typ prvku Nadregionální biokoridor

Funk nost ást funk ní, ást nefunk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Kochánov II., Kochánov III.,

Ozna ení prvku ÚSES LBC K110/007

Typ prvku Lokální biocentrum Keply

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní  + mezofilní

Katastrální území Kochánov II., Kochánov III.,

Ozna ení prvku ÚSES LBK K110/007 - SU093

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní

Katastrální území Kochánov II.

Ozna ení prvku ÚSES NRBK K110/006 - K110/007

Typ prvku Nadregionální biokoridor

Funk nost ást funk ní, ást nefunk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Kochánov III.

Ozna ení prvku ÚSES LBK KT??? - K110/007

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní

Katastrální území Kochánov III.
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Ozna ení a po adové íslo:  LBK CHOŠ097 -
CHOŠ098

Název: biokoridor LBC CHOŠ097 -
LBC CHOŠ098

Rozloha: 17,02 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní porosty na východním úbo í hory Javorná.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC CHOŠ098 Název: Javorná Rozloha: 10,51 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, jednoduché, lesní, konektivní,
centrální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní porosty v blízkosti vrcholu hory Javorná.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení prvku ÚSES LBK CHOŠ098 - KT???

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Kochánov III.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK CHOŠ097 -
NPŠ117

Název: biokoridor LBC CHOŠ097 -
LBC NPŠ117

Rozloha: 29,83 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - hydrofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný a
mok adní, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní okraje, mok ady a lu ní porosty na jihovýchodním úbo í hory Javorná.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví a extenzivní ekologické zem lství.
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Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - ru ní kosení s odvozem biomasy; kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva ovcí;
regulovaná pastva skotu.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC CHOŠ097 Název: Kepelské mok ady Rozloha: 10,51 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, travinné
a mok adní, konektivní, centrální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Zrašelin né a mok adní (lesní i nelesní) biotopy JZ od osady Keply (sou ást PR Kepelské mok ady).
Cíle aplikovaného managementu:

írodní vývoj porost  v PR Kepelské mok ady. V území mimo PR: p írod  blízké ekologické lesnictví. Opat ení na
podporu biodiverzity a ekologické stability území
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Management vzácných druh  živo ich  a rostlin - podpora populací p vodních druh  živo ich  a rostlin

Ozna ení a po adové íslo:  LBK K110/007 -
CHOŠ097

Název: biokoridor LBC K110/009 -
LBC CHOŠ097

Rozloha: 6,85 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní biotopy JZ od osady Keply.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK CHOŠ097 -
CHOŠ099

Název: biokoridor LBC CHOŠ097 -
LBC CHOŠ099

Rozloha: 27,04 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - hydrofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný a
mok adní, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Zrašelin né a mok adní (lesní i nelesní) biotopy JZ od osady Keply (sou ást PR Kepelské mok ady).
Cíle aplikovaného managementu:

írodní vývoj porost  v PR Kepelské mok ady. V území mimo PR: p írod  blízké ekologické lesnictví a extenzivní
zem lství. Opat ení na podporu biodiverzity a ekologické stability území.
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Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - ru ní kosení s odvozem biomasy; kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva ovcí;
regulovaná pastva skotu.
Vodní biotopy - hrazení odvod ovacích rýh
Management vzácných druh  živo ich  a rostlin - podpora populací p vodních druh  živo ich  a rostlin.

Ozna ení prvku ÚSES LBK K110/007 - NPŠ113

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Kochánov III.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC NPŠ113 Název: Horská louka Rozloha: 16,66 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní a
travinné, konektivní, centrální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Mezofilní a hydrofilní LBC. Kulturní jehli naté lesy a mezofilní okraje horských luk v lokalit  Stará Hu , východn  od
PR Zh ská plá .
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva skotu.

Ozna ení prvku ÚSES LBK NPŠ112 - NPŠ113

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Kochánov III.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK  NPŠ113  -
CHOŠ096

Název: biokoridor  LBC  NPŠ113  -
LBC CHOŠ096

Rozloha: 18,30 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - hydrofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný a
mok adní, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní porosty (z ásti podmá ené) a meze na severním úbo í Vysokého h betu.
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Cíle aplikovaného managementu:
írod  blízké ekologické lesnictví.

Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK K110/007 -
CHOŠ096

Název: biokoridor LBC K110/009 -
LBC CHOŠ096

Rozloha: 8,23 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - hydrofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, áste  funk ní, p írodní, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinné a mok adní,
souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Mok adní biotopy v pramenné oblasti Pstružího potoka.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC CHOŠ096 Název: Žežulka Rozloha: 14,20 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, mok adní, lesní
a travinné, konektivní, kontaktní
Charakteristika ekotopu a bioty:
Hydrofilní biocentrum v údolí Pstružího potoka.
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovišt  p vodní d eviny podle
jednotlivých STL (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
Návrh opat ení:
Lesní  biotopy  -  výchovné  zásahy  v  mladších  porostech  (do  60  let  v ku);  zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK CHOŠ096 -
K110/009

Název: biokoridor LBC CHOŠ096 -
K110/009

Rozloha: 11,15 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - hydrofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Mok adní lesní porosty podél bezejmenné vodote e severn  od osady Žežulka.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
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Ozna ení a po adové íslo:  LBK CHOŠ096 - 1585 Název: biokoridor LBC CHOŠ095 -
RBC 1585

Rozloha: 4,95 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - hydrofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní podmá ené a vrbové porosty v údolí potoka Volšovka.
Cíle aplikovaného managementu:

írodní vývoj porost  v PR Žežulka. P írod  blízké ekologické lesnictví v lesních porostech.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK NPŠ111 - 1585 Název: biokoridor LBC NPŠ111 -
RBC 1585

Rozloha: 8,25 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý,
modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Kulturní lesní porosty ve východní ásti Vysokého h betu. V BK se ostr vkovit  vyskytují smíšené horské lesy (SM,
BK, javor klen, jasan).
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC NPŠ112 Název: Vysoký h bet Rozloha: 7,37 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, konektivní,
centrální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Mezofilní LBC. Kulturní jehli naté lesy v horském h ebenu JZ od osady Busil. V západní ásti BC se vyskytují smíšené
horské lesy (SM, BK, javor klen, jasan).
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení prvku ÚSES LBK NPŠ111 - NPŠ112
Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní



Stránka 49 z 82

Popis Mezofilní

Katastrální území Kochánov III.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC NPŠ111 Název: Kubí ek Rozloha: 28,37 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, konektivní,
centrální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Mezofilní LBC. Kulturní jehli naté lesy v horském h ebenu Vysoký h bet. V BC se ostr vkovit  vyskytují smíšené
horské lesy (SM, BK, javor klen, jasan).
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení prvku ÚSES LBK NPŠ110 - NPŠ111

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Kochánov III.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK NPŠ110 - 1585 Název: biokoridor LBC NPŠ110 -
RBC 1585

Rozloha: 15,23 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - hydrofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý,
modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní porosty podél bezejmenné vodote e západn  od osady Karlov, olšina a b ehové porosty v údolí bezejmenné
vodote e ve východní ásti horského h ebenu Vysoký h bet.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  NRBK 1585 - K110/010 Název: biokoridor RBC 1585 -
LBC K110/010

Rozloha: 32,67 ha

Biogeografický význam: NRBK - biokoridor nadregionální - hydrofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní a
mok adní, souvislý, modální
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Charakteristika ekotopu a bioty:
Kulturní lesní a lu ní porosty východn  od Hartmanic, maloplošný výskyt mok ad .
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva ovcí; regulovaná pastva skotu.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC K110/010 Název: Hamižná Rozloha: 64,04 ha

Biogeografický význam: LBC (NRBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do nadregionálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní a
travinné, konektivní, centrální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Rozsáhlé mezofilní biocentrum v oblasti Hamižná 1km jižn  od Hartmanic. Kulturní lesní porosty, v okrajích
s fragmenty druhov  bohatších bývalých pastvin.
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Management vzácných druh  živo ich  a rostlin - podpora populací p vodních druh  živo ich  a rostlin.

Ozna ení a po adové íslo:  NRBK K110/010 -
K110/011

Název: biokoridor LBC K110/010 -
LBC K110/011

Rozloha: 32,43 ha

Biogeografický význam: NRBK - biokoridor nadregionální - hydrofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Kulturní lesní porosty východn  od osady Dobrá Voda.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC K110/011 Název: Malý Babylon Rozloha: 71,29 ha

Biogeografický význam: LBC (NRBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do nadregionálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, jednoduché, lesní a mok adní,
konektivní, kontaktní
Charakteristika ekotopu a bioty:
Rozsáhlé mezofilní a hydrofilní biocentrum severn  od bývalé obce Malý Babylon. Kulturní lesní porosty
s maloplošnými  fragmenty stanovištn  p vodních smíšených les  a mok adních biotop .



Stránka 51 z 82

Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení prvku ÚSES LBK K110/011 - NPŠ110

Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Kundratice II.

Ozna ení a po adové íslo:  NRBK K110/011 -
K110/012

Název: biokoridor LBC K110/011 -
LBC K110/012

Rozloha: 47,95 ha

Biogeografický význam: NRBK - biokoridor nadregionální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, heterogenní, kombinovaný, lesní a travinný, souvislý,
modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Kulturní lesní porosty a horské louky v blízkosti bývalé obce Malý Babylon.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva ovcí; regulovaná pastva skotu.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC K110/012 Název: Velký Babylon Rozloha: 101,34 ha

Biogeografický význam: LBC (NRBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do nadregionálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, jednoduché, lesní a mok adní,
konektivní, kontaktní
Charakteristika ekotopu a bioty:
Rozsáhlé mezofilní biocentrum na severních úbo ích hory K emelné. Kulturní lesní porosty a enkláva mezofilní horské
louky.
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy.
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Ozna ení prvku ÚSES LBK K110/012 - NPŠ082
Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Kundratice II., Pašt

Ozna ení prvku ÚSES LBC NPŠ082
Typ prvku Lokální biocentrum

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Pašt

Ozna ení prvku ÚSES LBK NPŠ082 - 338/01
Typ prvku Lokální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Mezofilní

Katastrální území Pašt

Ozna ení prvku ÚSES LBC 338/01
Typ prvku Lokální biocentrum

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní + mezofilní

Katastrální území Pašt

Ozna ení prvku ÚSES RBK 1587 - 338/01
Typ prvku Regionální biokoridor

Funk nost Funk ní

Popis Hygrofilní + mezofilní

Katastrální území Pašt

Ozna ení a po adové íslo:  NRBK K110/012 -
K110/013

Název: biokoridor LBC K110/012 -
LBC K110/013

Rozloha: 47,95 ha

Biogeografický význam: NRBK - biokoridor nadregionální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý,
modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Kulturní lesní porosty na severních svazích hory K emelná.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
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Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK K110/012 -
CHOŠ091

Název: biokoridor LBC K110/012 -
LBC CHOŠ091

Rozloha: 7,39 ha
5,03 ha funk ní
2,36 ha nefunk ní

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK áste  existující, nedostat en  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný,
ovinný a travinný, p erušovaný, modální

Charakteristika ekotopu a bioty:
Porosty mezí a zem lské pozemky východn  od Št panic.
Cíle aplikovaného managementu:
Zajišt ní funk ního BK a podpora ekologické stability území, dopln ní výsadby p vodních d evin v chyb jící ásti BK.
Návrh opat ení:
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva skotu.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC CHOŠ090 Název: Zálužice Rozloha: 6,80 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, jednoduché, lesní a lu ní,
konektivní, centrální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní (hospodá sky využívané) pozemky JV od Št panic.
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
Návrh opat ení:
Lesní  biotopy  -  výchovné  zásahy  v  mladších  porostech  (do  60  let  v ku);  zvýšit  v tší  podíl  ponechané  d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK CHOŠ090 -
CHOŠ091

Název: biokoridor LBC CHOŠ090 -
LBC CHOŠ091

Rozloha: 1,31 ha
1,09 ha funk ní
0,22 ha nefunk ní

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní a k ovinný,
souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Porosty mezí a zem lské pozemky východn  od Št panic.
Cíle aplikovaného managementu:
Zajišt ní funk ního BK a podpora ekologické stability území, dopln ní výsadby p vodních d evin v chyb jící ásti BK.
Návrh opat ení:
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva skotu.
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Ozna ení a po adové íslo:  LBC CHOŠ091 Název: Mirkov Rozloha: 7,03 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, jednoduché, lesní a lu ní,
konektivní, centrální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní (hospodá sky využívané) pozemky na severním b ehu Radvanovického potoka.
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK CHOŠ091 -
K112/016

Název: biokoridor LBC CHOŠ090 -
LBC K112/016

Rozloha: 10,02 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - hydrofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Údolní porosty podél Radvanovického potoka jižn  od Kundratic.
Cíle aplikovaného managementu:
Zajišt ní funk ního BK a podpora ekologické stability území. V okolních porostech p írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
---

Ozna ení a po adové íslo:  LBK CHOŠ094 -
CHOŠ091

Název: biokoridor LBC CHOŠ094 -
LBC CHOŠ091

Rozloha: 6,17 ha
5,91 ha funk ní
0,26 ha nefunk ní

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - hydrofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, áste  funk ní, p írodní, heterogenní, kombinovaný, lesní a travinný, souvislý,
modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Údolní porosty podél Radvanovického potoka jižn  od Kundratic.
Cíle aplikovaného managementu:
Zajišt ní funk ního BK a podpora ekologické stability území, dopln ní výsadby p vodních d evin v chyb jící ásti BK.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC CHOŠ094 Název: íženec Rozloha: 11,63 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
mok adní, lesní a travinné, konektivní, centrální



Stránka 55 z 82

Charakteristika ekotopu a bioty:
Mezofilní biocentrum s kulturními lesními porosty na horním toku Radešovského potoka mezi obcí Kundratice a
osadou K íženec. V ásti BC výskyt mezických travních porost .
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.
Nelesní biotopy - ru ní kosení s odvozem biomasy, kosení mechanizací s odvozem biomasy.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK K110/011 -
CHOŠ094

Název: biokoridor LBC K110/011 -
LBC CHOŠ094

Rozloha: 11,63 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Kulturní lesní porosty jihozápadn  od obce Kundratice.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - rozvoln ní porost  pro podporu p irozené obnovy a menšinov  zastoupených p vodních d evin;
výchovné zásahy v mladších porostech (do 60 let v ku); zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby
(podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK K110/010 -
CHOŠ093

Název: biokoridor LBC K110/010 -
CHOŠ093

Rozloha: 1,75 ha
0,70 ha funk ní
1,05 ha nefunk ní

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK áste  existující, nedostate  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný,
ovinný a travinný, souvislý, modální

Charakteristika ekotopu a bioty:
Lu ní porosty a porosty mezí východn  od Hartmanic.
Cíle aplikovaného managementu:
Ekologické zem lství. Zajišt ní funk ního BK a podpora ekologické stability území, dopln ní výsadby p vodních

evin v chyb jící ásti BK.
Návrh opat ení:
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva skotu.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC CHOŠ093 Název: Kundratice Rozloha: 3,55 ha nefunk ní

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC neexistující, nefunk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
ovinné a travinné, izolované, centrální

Charakteristika ekotopu a bioty:
Zem lské zatravn né pozemky a ásti mezí východn  od Hartmanic.
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Cíle aplikovaného managementu:
Výsadbou p vodních d evin (vhodné jsou k oviny i místní odr dy ovocných strom ) vytvo it funk ní biocentrum.
Návrh opat ení:
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy, regulovaná pastva skotu..

Ozna ení a po adové íslo:  LBK CHOŠ093 -
CHOŠ092

Název: biokoridor LBC CHOŠ093 -
LBC CHOŠ092

Rozloha: 2,98 ha
2,90 ha funk ní
0,08 ha nefunk ní

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní a travinný,
souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Okrajové lesní porosty a porosty mezí východn  od Hartmanic.
Cíle aplikovaného managementu:
Zajišt ní funk ního BK a podpora ekologické stability území, dopln ní krajinotvorných prvk  - výsadba p vodních

evin v chyb jící ásti BK.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby);
ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i; likvidace invazních a nep vodních druh .
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva skotu.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK CHOŠ091 -
CHOŠ092

Název: biokoridor LBC CHOŠ091 -
LBC CHOŠ092

Rozloha: 29,72 ha

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, optimáln  funk ní, p írodní, heterogenní, kombinovaný, lesní a k ovinný, souvislý,
modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní porosty východn  od Kundratic.
Cíle aplikovaného managementu:

írod  blízké ekologické lesnictví.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby);
ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i; odchylné postupy p i zales ování.

Ozna ení a po adové íslo:  LBC CHOŠ092 Název: Nad cihelnou Rozloha: 14,97 ha

Biogeografický význam: LBC (LBK) biocentrum lokálních parametr  vložené do lokálního biokoridoru

Funk ní za len ní: BC existující, optimáln  funk ní, p írodní, reprezentativní, heterogenní, jednoduché, lesní a lu ní,
konektivní, centrální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní (hospodá sky využívané) pozemky.
Cíle aplikovaného managementu:
Management les  sm ovat k porost m p írodního charakteru, podporovat stanovištn  p vodní d eviny podle
jednotlivých SLT (hlavn  buk, jedle, p ípadn  další listná e). Obnovní dobu prodloužit na maximum.
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Návrh opat ení:
Lesní  biotopy  -  výchovné  zásahy  v  mladších  porostech  (do  60  let  v ku);  zvýšit  v tší podíl ponechané d evní hmoty
k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby); ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i.

Ozna ení a po adové íslo:  LBK CHOŠ092 -
K112/017

Název: biokoridor LBC CHOŠ092 -
LBC K112/017

Rozloha: 6,03 ha
5,46 ha funk ní
0,57 ha nefunk ní

Biogeografický význam: LBK - biokoridor lokální - mezofilní typ

Funk ní za len ní: BK existující, áste  funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní a travinný,
souvislý, modální
Charakteristika ekotopu a bioty:
Okrajové lesní porosty a porosty mezí SV od Palvínova.
Cíle aplikovaného managementu:
Zajišt ní funk ního BK a podpora ekologické stability území, dopln ní výsadby p vodních d evin v chyb jící ásti BK.
Návrh opat ení:
Lesní biotopy - zvýšit v tší podíl ponechané d evní hmoty k zetlení; podsadby (podpora p irozené druhové skladby);
ochrana výsadeb a p irozené obnovy v i zv i; likvidace invazních a nep vodních druh .
Nelesní biotopy - kosení mechanizací s odvozem biomasy; regulovaná pastva skotu.

Ozna ení prvku ÚSES K110/K108

Typ prvku Osa nadregionálního biokoridoru Kle , Bulový

Funk nost Nefunk ní

Popis MB

Katastrální území Bezd kov u Hartmanic, Dolejší T šov, Hartmanice I., Hartmanice II., Ho ejší Krušec,
Ho ejší T šov, Javo í u Hartmanic, Kundratice II., Zálužice II.

Ozna ení prvku ÚSES K112

Typ prvku Osa nadregionálního biokoridoru Modravské slat , Roklan - Albrechtice, Mil ice

Funk nost Nefunk ní

Popis V

Katastrální území Pašt

Ozna ení prvku ÚSES

Typ prvku Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru

Funk nost Funk ní

Popis

Katastrální území všechna katastrální území m sta, krom  k. ú. Lou ová

Ozna ení prvku IP 2

Typ prvku Interak ní prvek - plošný

Funk nost Funk ní

Popis
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Katastrální území Vlast jov

Ozna ení prvku IP 3

Typ prvku Interak ní prvek - plošný

Funk nost Funk ní

Popis

Katastrální území Št panice, Vat tice

Ozna ení prvku IP 5

Typ prvku Interak ní prvek - plošný

Funk nost Funk ní

Popis

Katastrální území Hartmanice I., Kundratice I., Dolejší Krušec

Plochy, na kterých se rozkládají p íslušná biocentra budou využívány jako plochy p írodní, tj. plochy se zvýšenou
ochranou, podporující ekologickou stabilitu krajiny a snižující ohroženost ekosystém  v území.
Doporu uje se postupn  zakládat chyb jící (nefunk ní) ásti ÚSES.
Navržené - nefunk ní prvky ÚSES
EKO 1 - nefunk ní nadregionální biokoridor NRBK K110/006 - K110/007
EKO 2 - nefunk ní nadregionální biokoridor NRBK K110/007 - K110/008
EKO 3 - nefunk ní nadregionální biokoridor NRBK K110/008 - K110/009
EKO 4 - nefunk ní nadregionální biokoridor NRBK K110/009 - 1585
EKO 5 - nefunk ní lokální biocentrum LBC K112/017, nefunk ní lokální biokoridor LBK CHOŠ092 - K112/017
EKO 6 - nefunk ní lokální biocentrum LBC SU082, nefunk ní lokální biokoridor LBK SU082 - CHOŠ095,

nefunk ní lokální biokoridor LBK SU081 - SU082, nefunk ní lokální biokoridor LBK SU082 - SU084,
nefunk ní lokální biokoridor LBK SU038 - SU082

EKO 7 - nefunk ní lokální biokoridor LBK CHOŠ095 - SU084
EKO 8 - nefunk ní lokální biokoridor LBK SU083 - SU084
EKO 9 - nefunk ní lokální biokoridor LBK SU038 - SU084
EKO 10 - nefunk ní lokální biokoridor LBK K110/007 - CHOŠ096
EKO 11 - nefunk ní lokální biokoridor LBK CHOŠ094 - CHOŠ091
EKO 12 - nefunk ní lokální biokoridory LBK CHOŠ090 - CHOŠ091 a LBK K110/012 - CHOŠ091
EKO 13 - nefunk ní lokální biocentrum LBC CHOŠ093 a nefunk ní lokální biokoridor LBK K110/010 - CHOŠ093
EKO 14 - nefunk ní lokální biokoridor LBK CHOŠ093 - CHOŠ092
EKO 15 - nefunk ní lokální biokoridor LBK CHOŠ092 - K112/017

e.4 OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Dále je v návrhu územního plánu
umožn no postupné zales ování, z izování vodních ploch a p evád ní ekologicky nestabilních ploch na funk ní
plochy s vyšší ekologickou stabilitou.

e.5 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
Stávající sí  p ších a cykloturistických komunikací, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být
snižována rušením nebo omezováním pr chodnosti. Pozemky, p es které turistické a cykloturistické trasy prochází, se
nesmí oplocovat (nap . velkoplošné oplocené pastviny pro dobytek). Nep ipouští se bez náhrady rušit polní cesty a
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sjezdy z pozemních komunikací a umis ovat stavby, které by bránily p ístupu p es tyto sjezdy na navazující
zem lské a lesní pozemky.
Je p edpokládáno, že ve stávajících trasách ozna ených ve výkrese budou vybudovány kvalitní turistické stezky a
cyklotrasy  a budou dále rozši ovány o dopl ková za ízení (nap . odpo ívadla, ob erstvení, informa ní tabule atd.).

e.6 VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU
ED POVODN MI

e.6.1 PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními.

e.6.2 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Zájmovým územím protékají eky  Otava, K emelná a Ostružná, které  mají vyhlášeno záplavové území. Na ostatních
tocích se záplavy nevyskytují.
V záplavovém území není povolena zm na kultury zem lské p dy z trvalých travních porost  na ornou p du.
V ploše záplavového území nesmí být z izovány žádné stavby ani žádné skládky nebo drobné stavby. D sledné
dodržení nezastavitelnosti ploch v záplavovém území je podmínkou pro ochranu zastav ného území, s výjimkou

ípadných staveb protipovod ových opat ení a terénních úprav protipovod ových opat ení.
Uvnit  záplavového území je možné rozši ování ploch, které budou zabra ovat p edevším vodní erozi, vhodná
krajinná revitaliza ní opat ení (nap . plochy s travním porostem, zalesn né plochy, budování protierozních a
vsakovacích nádrží, výstavba a údržba suchých poldr , apod.) viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným zp sobem využití.

e.6.3 PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
Základním opat ením proti povodním je zadržování vody v krajin .
Protipovod ová opat ení budou ešena v rámci b žné údržby tok  a protipovod ových opat ení v krajin  v souladu
s vodním zákonem. Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat. Podél vodote í bude
zachován p ístupný pruh pozemk  v ší ce 8m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace
zejména v okolí vodních tok  a rybník .
Pro snížení povod ového rizika v zájmovém území lze realizovat taková protipovod ová opat ení, která znamenají
snížení kulmina ních pr tok , tj. zejména zvýšení p irozené reten ní schopnosti území (používání kvalitních
kultivovaných travních porost  s dobrou vsakovací ú inností). Nenavrhují se žádná opat ení, sm ující k urychlení
povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.

e.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
V souladu s Politikou územního rozvoje R 2008 bude intenzivn ji využíván rekrea ní potenciál krajiny - specifické
oblasti SOB-1 Šumava , ve které se ešené území nachází, a to pro letní i zimní pobytovou rekreaci. Na zastavitelných
plochách ob anského vybavení komer ního charakteru bude zrealizována výstavba objekt  a za ízení podporujících
cestovní ruch, využívajících kvalitní p írodní prost edí, existenci systému p ších turistických stezek a zna ených
cykloturistických stezek v krajin  a možnost využití p íznivých terénních podmínek pro zimní sporty.
V návrhu ÚP Hartmanice jsou vymezeny plochy pro individuální rekreaci (R 8, R 9 v k. ú. Hartmanice I) a  plochy
situované v okrajových ástech sídel pro rekrea ní sportovišt  (Rs 82 v k. ú. Dolejší T šov, Rs 110 v k. ú. Ho ejší

šov a Rs 150 v k. ú. Kundratice II).

Pro rozvoj rekrea ních pobytových aktivit je též možné využít stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé
bydlení. Mimo zastav né území nelze vymezovat plochy pro pobytovou rekreaci zejména z hlediska ochrany p dního
fondu a krajinného rázu.
V souladu se ZÚR Plze ského kraje je navržena trasa koridoru mezinárodní cyklostezky Praha - Plze  - Regensburg.
Cyklostezka vede hodnotným p írodn  krajinným prost edím lokalitou Keply v katastrálním území Kochánov III.
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e.8 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
V ešeném území se nachází registrované prognózní zdroje nerostných surovin, poddolovaná území, ložiska
nevyhrazených nerost  a stará d lní díla.
ÚP Hartmanice nevymezuje plochy pro dobývání nerost .

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud
je možné jej stanovit, p ípustného využití, nep ípustného využití
(v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umis ování
staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), pop ípad  stanovení podmín  p ípustného
využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání,

etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a
intenzity jejich využití)
f.1 VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti Hlavního výkresu (m ítko 1 : 5 000) je patrné len ní ešeného území do ploch s rozdílným
zp sobem využití. Jednotlivé  plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ující zp sob
využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm  a obecné zd vodn ní
Obecn

Podmínky využití území u stávajících ploch se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a
dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již  stávající zástavba není v souladu s podmínkami využití území umož ující
zm ny sou asného stavu.

Plošné podmínky využití území

Celková zastav nost plochy
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám;
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami,  v etn  teras,  p ístupových cest,  všech
zpevn ných ploch,  bazén  a všech samostatn  stojících p íst ešk ;
plochy lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je nezbytné
sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén  p íznivá varianta.

Výškové podmínky využití území

Výšková hladina zástavby
výškovou hladinou zástavby se rozumí b žná výška 3 - 3,5m;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst  obvodové st ny na vn jším líci výšky
0 - 1m;

Podkroví
obytná ást využívající prostor tvo ený nadezdívkou a šikmou st echou.
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Kód plochy

Plochy bydlení
- stav B
- návrh B 3, B 5, B 7, B 11,

B 15, B 20, B 21, B 22,
B 27, B 30, B 31, B 34,
B 35, B 37, B 42, B 44,
B 48, B 61, B 62, B 63,
B 65, B 67, B 70, B 73,
B 75, B 80, B 81, B 83,
B 94, B 101, B 104,
B 105, B 111, B 120,
B 121, B 151, B 152,
B 155, B 160, B 161,
B 171, B 172, B 173,
B 174, B 180, B 181,
B 182, B 184, B 186,
B 190, B 191, B 192,
B 194, B 210, B 220

Hlavní využití

Bydlení v bytových a rodinných domech

ípustné využití

Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových dom , pozemky rodinných dom , pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Do ploch bydlení jsou zahrnuty pozemky, innosti a d je s bydlením
související, nap . užitkové zahrady, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody provozovny
služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá
rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.).
Sou ástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše (nap íklad skleníky,
sklady ná adí, k lny, garáže…).

Nep ípustné využití

Ostatní využití neuvedené jako p ípustné, veškeré innosti narušující kvalitu bydlení na venkov , provozy a innosti,
které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, a nebo svými negativními vlivy jinak narušují obytnou
zónu.
Nep ípustná jsou odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, ob anské vybavení -
budovy ist  obchodního prodeje o vým e v tší než 300m² prodejní plochy, nákupní za ízení, za ízení dopravních
služeb a autobazary.
Dále je nep ípustná výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty,
stavební bu ky apod.).

Druh podmínek pro využití území Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území

Celková zastav nost plochy (celkový zábor ZPF), tj. hlavní objekt v etn
souvisejících dopl kových staveb (nap . p íst ešky, skleníky, k lny, terasy...) stávající nebo maximáln  40%

Velikost stavebních parcel v zastav ném území nelze odd lit
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pozemek pro RD menší než
800m², v Hartmanicích 600m² a
pro bytový d m min. 1000 m²

Podmínky pro výškové využití území

Výšková hladina zástavby stávající nebo
 s možností dostavby na max. 1
nadzemní podlaží + podkroví,
u bytových dom  3 nadzemní

podlaží + podkroví

Kód plochy

Plochy rekreace
- stav R

- návrh R 8, R 9
Hlavní využití

Individuální a hromadné provozování sportu, rekreace a zábavy.

ípustné využití

Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb, za ízení a innosti, které
souvisejí a jsou slu itelné s rekreací.
Stávající objekty individuální rekreace lze p estavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností p dorysného rozší ení
a dostaveb.
Na stávajících plochách je p ípustné ve ejné prostranství, ob anské vybavení (nap . infocentra, restaurace, bufety,
sociální za ízení), ve ejná tábo išt , p írodní koupališt , rekrea ní louky a další pozemky související dopravní a
technické infrastruktury (nap . odstavná parkovišt ), které nesnižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše a jsou slu itelné
s rekrea ními aktivitami.
Typickými zástupci této kategorie jsou „zahrádká ské kolonie“ a malé zahrady budované jako dopln k bytové výstavby.
Na navržených plochách je p ípustné ve ejné prostranství, rekrea ní louky a další pozemky související dopravní a
technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prost edí ve vymezené ploše a jsou slu itelné s rekrea ními aktivitami.

Nep ípustné využití

Nep ípustné je trvalé bydlení, výrobní funkce, kapacitní a produk ní chovatelské a p stitelské funkce nad rámec
samozásobení, garáže jako samostatné objekty, veškeré provozování inností s negativním dopadem na životní prost edí
a jakékoliv jiné využití a za ízení, které není uvedeno jako p ípustné.
Nep ípustné jsou zejména provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, a nebo
svými negativními vlivy jinak narušují rekrea ní zónu.

Na návrhových a p estavbových plochách jsou nep ípustné „zahrádká ské kolonie“.

Druh podmínek pro využití území Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území

Celková zastav nost plochy (celkový zábor ZPF), tj. hlavní objekt v etn
souvisejících dopl kových staveb (nap . p íst ešky, skleníky, k lny, terasy...)

celkovou  zastav nost  lze zvýšit
na maximáln  35% vým ry

stavební parcely

Velikost stavebních parcel stav nebo nelze d lit pod 400m²

Podmínky pro výškové využití území

Výšková hladina zástavby stávající nebo
maximáln  1 nadzemní podlaží
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Kód plochy

Plochy rekreace - sport
- návrh

Rs 82, Rs 110, Rs 150

Hlavní využití

Hromadné provozování sportu, rekreace a zábavy.

ípustné využití

Plochy rekreace - sportu zahrnují pozemky sportovních aktivit, h iš  a staveb souvisejících se sportovním využitím. Dále
tyto plochy zahrnují ve ejná prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují
kvalitu prost edí ve vymezené ploše a jsou slu itelné s rekrea ními aktivitami. (mimo Rs 150 viz podmín  p ípustné)

Podmín  p ípustné využití

Na ploše Rs 150 je možné realizovat nadzemní stavby pouze související s p ípustným využitím za podmínky souhlasu
Správy CHKO Šumava.

Nep ípustné využití

Nep ípustné jsou veškeré provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, a nebo
svými negativními vlivy jinak narušují rekrea ní zónu.

Druh podmínek pro využití území Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území

Zastav nost sportovními stavbami (nap . h išt ) a budovami pro obsluhu
sportovních za ízení

max. 80%

Celková zastav nost plochy max. 90%

Podmínky pro výškové využití území

Výšková hladina zástavby maximáln  1 nadzemní podlaží

Kód plochy

Plochy ob anského vybavení
- stav OV
- návrh OV 6, OV 12, OV 13,

OV 17, OV 18, OV 19,
OV 24, OV 26, OV 28,
OV 29, OV 46

Hlavní využití

Ob anské vybavení

ípustné využití

Plochy ob anského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro vzd lávání,
výchovu a sport (nap . školská za ízení, stadiony, h išt ), zdravotní služby, kulturu (nap . knihovny, muzeum, galerie),
ve ejné, správní (nap . ú ady státní správy) a duchovní služby, ochranu obyvatelstva (nap . požární zbrojnice) a služby
netechnického charakteru. Dále zahrnují pozemky staveb a za ízení pro obchodní prodej (nap . nákupní za ízení,
obchody), ubytování, stravování, služby, pokud negativn  neovliv ují své okolí, pozemky související dopravní (nap . a
odstavná stání vyvolaná zp sobem využitím území) a technické infrastruktury, ve ejné zelen  a ve ejných prostranství.

Nep ípustné využití
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innosti a d je, které nadm rn  narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová a zem lská výroba a sklady a
další zp soby využití neuvedené jako p ípustné.
Nep ípustné jsou zejména samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci, jakékoli innosti a zp soby využití,
které jsou nebo by mohly být v rozporu s  hlavním zp sobem využití, pop . by bránily tomuto  zp sobu využití.
Dále jsou nep ípustné zejména provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, a
nebo svými negativními vlivy jinak narušují okolní obytné zóny.

Druh podmínek pro využití území Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území

Celková zastav nost plochy stávající nebo maximáln  55%
(85% u sportovních ploch)

Podmínky pro výškové využití území

Výšková hladina zástavby stávající nebo do výšky
max. 3 nadzemní podlaží,

maximáln  15m

Kód plochy

Plochy ob anského vybavení – h bitov
- stav OVh
Hlavní využití

bitov.

ípustné využití

Parkov  upravená ve ejná prostranství, krajinná zele , p írod  blízké porosty a d eviny, travní porosty bez d evin,
solitéry s podrostem bylin. P ípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, vysazovat aleje
apod, z izovat stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy, výv sky), stavby související
s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury s provozem h bitova související.

Nep ípustné využití

Veškeré využití neslu itelné s hlavním využitím a neuvedené jako p ípustné a veškeré innosti a provozy, které by svými
negativními vlivy mohly narušit funkci zóny.

Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství
- stav VP
- návrh VP 10, VP 16, VP 23,

VP 33,  VP 36, VP 39,
VP 45, VP 49, VP 64,
VP 66, VP 68, VP 71,
VP 74, VP 78, VP 84,
VP 90, VP 91, VP 92,
VP 93, VP 100, VP 112,
VP 143, VP 183, VP 185,
VP 193, VP 200
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Hlavní využití

Ve ejný prostor s p evládající funkcí zelen .

ípustné využití

Plochy ve ejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh  ve ejných prostranství a další
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení (nap . h išt  pro p edškolní d ti, fit
park) slu itelné s ú elem ve ejných prostranství.

ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu (nap . altán, fontánky, pítka) a uli ní
mobiliá , pomníky, památníky, vysazovat aleje, výsadba zelen  obecn , stavby p ších komunikací, drobné stavby
informa ního charakteru (mapy, pouta e, výv sky), dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání
vyvolaná využitím území), stavby související s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury.

Nep ípustné využití

Nep ípustné je umís ovat stavby pro bydlení, pro individuální rekreaci, stavby pro ob anskou vybavenost, stavby pro
výrobu a skladování a dále veškeré provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem,
a nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny.

Kód plochy

Plochy smíšené obytné
- stav SO
- návrh SO 2, SO 4, SO 32,

SO 51, SO 144, SO 202
Hlavní využití

Bydlení s vyšším podílem ob anské vybavenosti, dopln né nerušícími funkcemi výrobních a nevýrobních služeb.

ípustné využití

Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení v rodinných a bytových domech, p ípadn  staveb pro
rodinnou rekreaci.
Dále jsou p ípustné objekty ob anského vybavení a služeb (nap . za ízení pro obchod, stravování, ubytování, domovy

chodc  a domy s pe ovatelskou službou, zdravotnická a kulturní za ízení, za ízení pro denní rekreaci jako jsou d tská
išt , podnikatelské aktivity a výroba lokálního významu) a za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením

nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území a které svým
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v území.

ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže na vlastním pozemku pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území,
nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele  a ve ejná prostranství.

Nep ípustné využití

Ostatní využití neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující kvalitu bydlení na venkov , nadlimitní
stavby pro pr myslovou a zem lskou výrobu a skladování, provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo
astým dopravním provozem, a nebo svými negativními vlivy jinak narušují obytnou zónu.

Nep ípustná jsou odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení nad
300m² prodejní plochy, za ízení dopravních služeb a autobazary.
Dále je nep ípustná výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace (nap . sruby, zahradní chaty,
stavební bu ky apod.).

Druh podmínek pro využití území Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území

Celková zastav nost plochy (celkový zábor ZPF), tj. hlavní objekt v etn
souvisejících dopl kových staveb (nap . p íst ešky, skleníky, k lny, terasy...) stávající nebo max. 40%
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Velikost stavebních parcel stávající nebo minimáln  800m²,
v Hartmanicích minimáln  600m²

Podmínky pro výškové využití území

Výšková hladina zástavby stávající nebo maximáln
2 nadzemní podlaží

Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury
- stav DI
- návrh DI 14, DI 25, DI 40,

DI 41, DI 47, DI 50,
DI 103, DI 145

Hlavní využití

Zajišt ní dopravní p ístupnosti (silni ní)a obsluha ešeného území dopravní infrastrukturou.

ípustné využití

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a za ízení pozemních komunikací a jiných druh  dopravy.
Silnice II. a III. t ídy, místní a ú elové komunikace náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, cyklistické a p ší komunikace,

zné formy zelen  (nap . izola ní, doprovodná), hromadné a adové garáže, odstavná a parkovací stání, zastávky
silni ní dopravy, odpo ívadla, provozní budovy, protihluková opat ení a erpací stanice pohonných hmot.

ípustné je umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo,
spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprost edn  související s danou funkcí technické
infrastruktury a obsluhy území.

Podmín  p ípustné využití

Plocha DI 25 je ur ena k vybudování parkovišt , a to za spln ní podmínky, že nebudou provád ny výrazné terénní
úpravy, bude minimalizována ást zpevn ných ploch a parkovišt  bude sloužit pouze v zimním období pro pot eby
sjezdovky.

Nep ípustné využití

Nep ípustné jsou objekty bydlení a rekreace, výroby a sklad  a ostatní výše neuvedené stavby.

Kód plochy

Plochy technické infrastruktury
– stav TI
– návrh TI 38, TI 76, TI.K20,

TI.K26
Hlavní využití

Technická infrastruktura

ípustné využití

Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozn  související za ízení technického
vybavení.

ípustné je umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (nap íklad plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu,
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plyn a spoje) bezprost edn  související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území, r zné formy zelen
(nap . izola ní, doprovodná).

ípustné je z izovat stavby, za ízení a plochy pro nakládání s odpady (nap . sb rný dv r, ízená skládka TKO).
Dále jsou p ípustná parkovací, odstavná stání na vlastním pozemku pro pot ebu vyvolanou tímto zp sobem využití.

Nep ípustné využití

Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro rekreaci a sport, stavby pro pr myslovou a zem lskou výrobu a
skladování.
Dále jsou nep ípustné veškeré provozy a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a
vyžadující ochranu p ed zát ží sousedních pozemk  mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem,
exhalacemi).
Nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele.
V pásmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a

tských za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m
atd.).

Kód plochy

Plochy výroby a skladování
- stav VS
- návrh VS 1, VS 85, VS 162,

VS 201, VS 203
Hlavní využití

Výroba a skladování v etn  zem lských staveb.

ípustné využití

Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a za ízení pro výrobu (výlu  podnikatelského, pr myslového a
výrobního charakteru, ale i výrobu zem lskou, chovatelskou a p stitelskou) a skladování.

ípustné je z izovat sklady, skladové plochy, areály a komunální provozovny, za ízení pro kompostování biologicky
rozložitelného odpadu, za ízení pro podnikovou prodejnu s administrativou, parkovací a odstavná stání, erpací stanice
pohonných hmot pro pot ebu provozovatele, technická a dopravní infrastruktura, ve ejná zele  a ve ejná prostranství.

Podmín   p ípustné využití

Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby (nap . byty pro dozor í a
správcovský personál) za podmínky, že budou spln ny hygienické limity.Tyto prostory nesmí p esáhnout 25% plochy
budov s hlavním zp sobem využití, maximáln  však 200m².

Veškeré zám ry zamýšlené na území CHKO Šumava jsou možné za dodržení podmínek plošného a prostorového
uspo ádání krajiny a podmínky ochrany krajinného rázu, které budou stanoveny individuáln  orgánem ochrany p írody
(Správou CHKO Šumava).

Fotovoltaické elektrárny je možné z izovat za podmínek p ímé návaznosti na zastav né území, nenarušení estetiky
krajinného rázu a dostupnosti inženýrské a technické infrastruktury.

Zm ny staveb na stávajících plochách VS jsou možné za podmínky, že v rámci schvalovacích ízení konkrétních
staveb bude doložen a p íp. zohledn n hygienický vliv (hluk, pach, prach apod.) na navazující obytnou zástavbu.

Nep ípustné využití

Nep ípustné jsou samostatné stavby pro bydlení a stavby pro rekreaci a sport.
Nep ípustné jsou všechny provozy a innosti, které svými negativními vlivy (hlukem, vibracemi, prachem, pachem,
exhalacemi) jinak narušují funkce okolních zón a zasahují tak mimo hranice vlastního pozemku (resp. mimo daný
zp sob využití území).
Nep ípustné jsou aktivity a výroba se silným dopadem na životní prost edí



Stránka 68 z 82

Na území CHKO Šumava je nep ípustné umíst ní fotovoltaických elektráren s výjimkou panel  na st echách budov.

Druh podmínek pro využití území Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území

Celková zastav nost plochy stávající nebo maximáln  85%

Podmínky pro výškové využití území

Výšková hladina zástavby stávající nebo maximáln
2 nadzemní podlaží

Kód plochy

Plochy výroby a skladování - ekofarmy
- návrh VSe 141, VSe 170,

VSe 204
Hlavní využití

Rodinné farmy s možností provozování agroturistiky.

ípustné využití

Plochy ekofarem zahrnují pozemky staveb a za ízení pro rodinné farmy (nap . bydlení v rodinném dom , innosti
zem lské výroby a chov hospodá ských zví at) s možností poskytování agroturistických služeb (nap . ubytování,
stravování, rekreace,  sport a innosti spojené s hospodá skými pracemi) a pozemky související dopravní (nap .
parkovací a odstavná stání pro pot ebu vyvolanou využitím území) a technické infrastruktury.

ípustné je z izovat prostory pro skladování, p íp. prodej vlastních výrobk  a výp stk .

Podmín   p ípustné využití

Rodinné domy a ubytovací objekty jsou p ípustné za podmínky, že budou spln ny veškeré hygienické limity. Tyto
prostory nesmí p esáhnout 25% plochy s hlavním zp sobem využití, maximáln  však 200m².

Nep ípustné využití

Nep ípustné jsou všechny provozy a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a
zasahují tak mimo hranice vlastního pozemku (resp. mimo daný zp sob využití území).

Druh podmínek pro využití území Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území

Celková zastav nost plochy maximáln  85%

Podmínky pro výškové využití území

Výšková hladina zástavby 1 - 2 nadzemní podlaží

Kód plochy

Plochy smíšené výrobní
– návrh SV 43
Hlavní využití

Drobná výroba a skladování s komer ními ú ely.

ípustné využití

Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb a za ízení pro podnikatelskou innost, opravárenské služby,



Stránka 69 z 82

zahradnictví, výrobu a skladování lokálního významu.
ípustné je za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání staveb a za ízení ve svém okolí

a nesníží tak kvalitu prost edí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zát ž a
životní prost edí v území.
. Lze p ipustit výstavbu ob anského vybavení (nap . maloobchodní a obchodní provozovny), ve ejnou zele  a ve ejná
prostranství.

Podmín  p ípustné využití

Výroba a skladování za podmínky, že nebude svým negativním vlivem zat žovat p ípustné plochy ob anského vybavení.

Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem (nap . byty pro dozor í a správcovský
personál) dané výroby za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou spln ny veškeré
hygienické limity.

Nep ípustné využití

Samostatné bydlení všech forem, stavby pro rekreaci a sport, zem lské provozy a veškeré innosti a provozy, které
svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a a vyžadují tak mimo ádnou ochranu p ed zát žemi
sousedních pozemk  mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi) - nap . chovatelství,

žká pr myslová výroba a sklady.
Nep ípustná je rovn ž výstavba supermarket  a obchodních za ízení v tších než 500m² prodejní plochy.
V pásmu negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou
ochranu.

Druh podmínek pro využití území Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území

Celková zastav nost plochy maximáln  85 %

Podmínky pro výškové využití území

Výšková hladina zástavby 1 - 2 nadzemní podlaží

Kód plochy

Plochy vodní a vodohospodá ské
– stav V
– návrh V 72, V 77, V 140,

V 142, V 153, V 175
Hlavní využití

Vodní plochy a toky.

ípustné využití

Plochy vymezené za ú elem zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu p ed jejich škodlivými ú inky a
suchem, regulaci vodního režimu území a pln ní dalších ú el  stanovených právními p edpisy upravujícími
problematiku na úseku vod a ochrany p írody a krajiny.
Plochy zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok  a jiné pozemky ur ené pro p evažující vodohospodá ské
využití.
Vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla.

ípustné je rovn ž p emost ní a lávky, stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky a výstavba technické
infrastruktury, dále je možné z izovat pro rekrea ní vodní plochy mola a jiná sportovní za ízení.
Dále jsou p ípustné stavby a za ízení sloužící pro zachycení p ívalových deš ových vod, opat ení pro udržení vody v
krajin , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny, realizace
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ÚSES (nap . b ehové porosty a doprovodná zele ).

Podmín  p ípustné využití

Výsadba alejí okolo vodote í a vodních ploch za podmínky žádných hrubých zásah  do b eh  a vodních ploch.

Nep ípustné využití

Všechny innosti a za ízení (nap . výstavby objekt  bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále objekt , které
by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,…) mimo innosti p ípustné a podmín  p ípustné a provozování inností, která
jsou v rozporu s vodním hospodá stvím.
Nep ípustné je z izování a provozování nových za ízení nesouvisejících s hlavním využitím, v etn  odstavení karavan ,
maringotek a obytných p ív .
Nep ípustné jsou zejména skládky odpad  a sklady chemikálií a pohonných hmot.

Kód plochy

Plochy zem lské
- stav Z
Hlavní využití

Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti a za ízení, které
s tímto hospoda ením souvisí.

ípustné využití

ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou p du a plochy lesní) za spln ní
všech zákonných podmínek.

ípustné je z izovat a provozovat na t chto územích sít  a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a
zásobování p ilehlého území, ú elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území.
Dále je p ípustné umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (nap . seníky, p íst ešky pro zv  a chovaná
zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy, atd.), pro mysliveckou innost (nap . posedy a pozorovatelny).

ípustné je z izovat p ší, cyklistické a ú elové komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na
lyžích a na saních, dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn  zkolaudované plochy) stávajících
trvalých staveb na vlastním pozemku.

ípustná je realizace ÚSES, z izování vodních nádrží, opat ení pro udržení vody v krajin , zachycení p ívalových
deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny (nap .
budování záchytných p íkop  kolem ohrožených pozemk , z izování obd lávaných nebo zatravn ných pr leh ,
terasování svažitých pozemk , znovuz izování mezí, budování poldr  a hrází).
Na zem lských plochách mohou být obnovovány a rekonstruovány drobné objekty sakrální architektury.

Podmín  p ístupné využití

Zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a zalesn ním dojde k ucelení lesních ploch
s ohledem na t ídu ochrany zem lského p dního fondu. Nem lo by se jednat o zem lskou p du s I. a II.  t ídou
ochrany ZPF.

Okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních úprav.

Podmín  p ípustná je realizace komunitního kompostování, nepropustných polních hnojiš  apod. za podmínky spln ní
zákonných podmínek.

Nep ípustné využití

Nep ípustná je výstavba objekt  pro bydlení, rekreaci a výrobu v etn  odstavení karavan , maringotek a obytných
ív .

V záplavových územích je nep ípustná zm na kultury (nap . trvalého travního porostu) na ornou p du.
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Kód plochy

Plochy lesní
- stav L
Hlavní využití

Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí.

ípustné využití

Plochy lesní zahrnují pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.

innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody
v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší
reten ní schopnosti krajiny. Dále ú elové komunikace nau né stezky, komunikace pro p ší, cyklisty, pro jízdu
s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních.
Dále je p ípustné umis ovat nezbytn  nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese (nap . krmelce, lesní školky,
oplocenky, obory apod.), pro myslivost (nap . posedy a pozorovatelny) a ochranu p írody.

Na lesních plochách mohou být obnovovány a rekonstruovány drobné objekty sakrální architektury.

Podmín  p ípustné využití

Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku pouze p i spln ní podmínky, že
nár st nep esáhne 20 % prvotn  zkolaudované plochy.

Podmín  p ípustné jsou nezbytn  nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, a to za spln ní podmínky
co nejmenšího zásahu a nenarušení funk nosti lesních ploch.

Nep ípustné využití

Všechny innosti a za ízení krom  výše uvedených (nap . výstavby objekt  bydlení, sportu a rekreace, individuální
rekreace, dále objekt , které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,atd.).

Kód plochy

Plochy p írodní
– stav P
Hlavní využití

Plochy pro zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny a plochy biocenter.

ípustné využití

Plochy p írodní zahrnují mimo jiné i pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zón  chrán né krajinné oblasti,
pozemky v ostatních zvlášt  chrán ných územích, pozemky evropsky významných lokalit v etn  pozemk  smluvn
chrán ných, pozemky biocenter a výjime  pozemky a stavby související dopravní a technické infrastruktury.

ípustné je sou asné využití a využití, které zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší  ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného
využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.

ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších, cyklistických a
elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní

hospodá ství.

Podmín  p ípustné využití

Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn  nutné liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury,
vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za spln ní podmínky
nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
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Nep ípustné využití

Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro individuální rekreaci, pro výrobu a skladování, komunikace pro silni ní
dopravu, t žba a zpracování nerost , stavby skládek odpad , intenzívní zem lská výroba.
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín  p ípustné využití území je toto území nezastavitelné
(nap íklad sklady, chaty, chalupy).
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES.
Dále jsou nep ípustné zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES a jakékoliv zm ny zp sobu využití,
které by znemožnily i ohrozily funk nost t chto ploch (nap . odvod ování pozemk ) nebo územní ochranu ploch
navrhovaných k za len ní do nich.
Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.

Kód plochy

Plochy smíšené nezastav ného území
– stav SN
Hlavní využití

Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem lskými travními porosty a ornou p dou, p ispívající ke stabilizaci
ekologické rovnováhy v území, retence krajiny, protierozní opat ení nebo innosti a za ízení, které s tímto hospoda ením
souvisí.

ípustné využití

Plochy smíšené nezastav ného území zahrnují pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky zem lského p dního
fondu, p ípadn  pozemky vodních ploch a koryt vodních tok  bez rozlišení p evažujícího zp sobu využití. Do plochy
smíšené nezastav ného území jsou zahrnuty i pozemky p irozených a p írod  blízkých ekosystém  a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.

ípustné je využití, které zajiš uje vysoké zastoupení druh  organism  odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám p i b žném extensivním zem lském nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady,
lesy apod.), p ípadn  rekrea ní plochy p írodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. P itom
nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce vymezených biokoridor .

ípustné je umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv  a chovaná zví ata
formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn
zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb.
Dále je možné realizovat výstavbu ú elových komunikací, polních cest, p ších a cyklistických komunikací, technické
infrastruktury, opat ení p ispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní
opat ení, revitalizace vodních tok .

ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy). Umožn ná je výsadba
alejí a ochranné zelen .
Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ) a

izovat menší vodní plochy do 0,5ha.
Na plochách je umožn na realizace ÚSES a mohou na nich být obnovovány a rekonstruovány drobné objekty sakrální
architektury.

Podmín né p ípustné využití

 Podmín  p ípustná je realizace komunitního kompostování, nepropustných polních hnojiš  apod. za podmínky
spln ní zákonných podmínek.

Nep ípustné využití

Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území.
Dále jsou nep ípustné jakékoliv zm ny zp sobu využití území, které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících
ástí biokoridor  (nap . odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin apod.) mimo inností podmín  p ípustných.
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Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín  p ípustné využití území je toto území nezastavitelné
(nap íklad sklady, chaty, chalupy).

Kód plochy

Plochy specifické - vyhrazená zele
- stav S
- návrh S 60, S 79
Hlavní využití

tší plocha udržované zelen  zpravidla v blízkosti významn jší budovy (nap . zámku).

ípustné využití

Plochy vyhrazené zelen  zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh  ve ejných prostranství (nap .
ke ové, stromové, kv tinové a travní porosty tvo ící okrasné zahrady, souvislé v tší plochy vysoké zelen , vodní plochy,
odpo inková, relaxa ní a rekrea ní místa) a stavby a pozemky související s vytvo ením technického zázemí a technické
infrastruktury.

ípustné je z izování stezek pro p ší, osazování prvk  drobné architektury, m stského mobiliá e v etn  drobných
staveb informa ního charakteru (nap . mapy, pouta e, výv sky), pomník , památník  a výsadba zelen  obecn .

Nep ípustné využití

Nep ípustné je umis ovat stavby pro bydlení, pro individuální rekreaci, stavby pro ob anskou vybavenost, stavby pro
výrobu a skladování a dále veškeré provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem,
nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny.

Kód plochy

Biocentra
Jedná se o p ekryvný zp sob využití území, který má p ednost p ed ostatním
zp sobem využití (plochy vodní, vodohospodá ské a lesní).

RBC, LBC

Hlavní využití

Posílení i zachování funk nosti ÚSES.

ípustné využití

Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití jako hlavní
i p ípustné, pokud nenaruší nevratn  p irozené podmínky stanovišt  a nesníží aktuální míru ekologické stability.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších, cyklistických a
elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní

hospodá ství.

Podmín  p ípustné využití

Podmín  p ípustné využití je umožn no pouze ve výjime ných p ípadech pro nezbytn  nutné liniové stavby dopravní
a technické infrastruktury, vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV
atd., a to za spln ní podmínky nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.

Nep ípustné využití

Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro individuální rekreaci, pro výrobu a skladování, t žba a zpracování
nerost , stavby skládek odpad , intenzívní zem lská výroba.
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín  p ípustné využití území je toto území nezastavitelné
(nap íklad sklady, chaty, chalupy).
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území
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za azeného do ÚSES (zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m
ekologické stability, nap . z louky na ornou p du).
Dále jsou nep ípustné zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny zp sobu využití, které
by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter (nap . odvod ování pozemk ) nebo územní ochranu ploch navrhovaných
k za len ní do nich.
Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.

Kód plochy

Biokoridor
Jedná se o p ekryvný zp sob využití území, který má p ednost p ed ostatním
zp sobem využití (plochy vodní, vodohospodá ské, zem lské, lesní a smíšené
nezastav ného území).

NRBK, RBK, LBK

Hlavní využití

Posílení i zachování funk nosti ÚSES.

ípustné využití
Využití, které zajiš uje vysoké zastoupení druh  organism  odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i

žném extensivním zem lském nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.),
ípadn  rekrea ní plochy p írodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke

znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce vymezených biokoridor .
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití jako hlavní
i p ípustné, pokud nenaruší nevratn  p irozené podmínky stanovišt  a nesníží aktuální míru ekologické stability.
ípustné jsou rovn ž stavby a za ízení, která jsou v zájmu ochrany p írody a krajiny, stavby p ších, cyklistických a
elových komunikací s povrchovou úpravou blízkou p írod , mosty, lávky a nezbytné stavby pro lesní a vodní

hospodá ství.
Umožn ná je výsadba alejí a ochranné zelen .

Podmín  p ípustné využití
Podmín  p ípustné jsou pouze nezbytn  nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury k ížící biokoridor,
v co nejkratším a pokud možno v kolmém sm ru, odpo ívadla u turistických a cyklistických tras, vodohospodá ská
za ízení,  stavby  na  vodních  tocích,  stavby  malých  vodních  nádrží,  OV  atd.,  a  to  za  spln ní  podmínky  nejmenšího
zásahu a narušení funk nosti biokoridoru a uzp sobení stavby tak, aby nevytvá ela migra ní bariéru pro organismy.

Nep ípustné využití

Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro individuální rekreaci, pro výrobu a skladování, t žba a zpracování
nerost , stavby skládek odpad , intenzívní zem lská výroba.
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín  p ípustné využití území je toto území nezastavitelné
(nap íklad sklady, chaty, chalupy).
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES (zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m
ekologické stability, nap . z louky na ornou p du).
Dále jsou nep ípustné zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru v ÚSES a jakékoliv zm ny zp sobu využití
území, které by znemožnily funk nost nebo ohrozily založení nových biokoridor  (nap . odvod ování pozemk ,
rozorání mezí).
Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.
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Kód plochy

Interak ní prvek
(Interak ní prvky jsou krom  biocenter a biokoridor  základními skladebnými
ástmi ÚSES na lokální úrovni. Jedná se o ekologicky významné krajinné prvky a

ekologicky významná liniová spole enstva.)

IP

Hlavní využití
Vytvá ení existen ních podmínek rostlinám a živo ich m a významné ovliv ování funkce ekosystém  kulturní krajiny.

ípustné využití
Využití, které zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen
pokud nezhorší  ekologickou stabilitu.
Nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch.

ípustné jsou r zné formy zelen  (nap . krajinná, doprovodná), vodní plochy a toky.
Dále je možné realizovat výstavbu ú elových komunikací, polních cest, p ších a cyklistických stezek.

Podmín  p ípustné využití
Podmín  p ípustné jsou pouze nezbytn  nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury k ížící interak ní
prvek v co nejkratším a pokud možno v kolmém sm ru, jednoduchá odpo ívadla p írodního charakteru u turistických a
cyklistických tras, vodohospodá ská za ízení, stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží, OV atd., a to za
spln ní podmínky nejmenšího zásahu a narušení funk nosti interak ního prvku a uzp sobení stavby tak, aby nevytvá ela
migra ní bariéru pro organismy.

Nep ípustné využití

 Nep ípustné jsou stavby pro bydlení, stavby pro individuální rekreaci, pro výrobu a skladování, t žba a zpracování
nerost , stavby skládek odpad , intenzívní zem lská výroba.
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní, p ípustné a podmín  p ípustné využití území je toto území nezastavitelné
(nap íklad sklady, chaty, chalupy).
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu využití území, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES (zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m
ekologické stability, nap . z louky na ornou p du).
Dále jsou nep ípustné zm ny, které jsou v rozporu s funkcí ÚSES a jakékoliv zm ny zp sobu využití území, které by
znemožnily funk nost nebo ohrozily založení nových prvk  ÚSES (nap . odvod ování pozemk , rozorání mezí).
Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny.

f.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
OCHRANA MELIORA NÍCH ZA ÍZENÍ
U meliorovaných ploch, které jsou áste  nebo celé navrženy k zástavb  (zastavitelné plochy), je nutno p ed
zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti nebo
ovlivn ní zamok ením navazujících ploch.
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
ochrana p ed negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury

- v rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic  II. a III. t .  a trafostanic mohou být situovány stavby pro
bydlení, stavby ob anské vybavení typu staveb pro ú ely školní a p edškolní výchovy a pro zdravotní, sociální

ely a pro sport a funk  obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem (chrán ný venkovní prostor)
až po spln ní hygienických limit  z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že. Protihluková
opat ení v p ípad  nespln ní hlukových limit  pro obt žování hlukem ze silni ní dopravy nebudou hrazena
z prost edk  majetkového správce (vlastníka komunikace).

ochrana p ed negativními vlivy z provozu
- pro plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, plochy smíšené výroby, plochy technické

infrastruktury, plochy ob anského vybavení (jedná se o plochy stávající i navrhované) a stávající plochy drobné
výroby v zastav ném území platí, že hranice negativních vliv  (nap . hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici
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této plochy rozdílného využití území (p ípadn  na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z t chto
ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chrán ného venkovního prostoru staveb.

DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní využití na
vlastním pozemku, a to již jako sou ástí stavby.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV
V sídlech Dolejší Krušec a Ho ejší T šov je okolo navrhovaných ploch pro OV navržena maximální hranice
negativního vlivu OV pro území, které je OV ovliv ováno.
Jsou to hranice, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it.
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk  v ší ce 8 m od b ehové hrany.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY (ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY)
V ešeném území se nacházejí lokality s archeologickými nálezy. P i stavebních aktivitách m že dojít k narušení
archeologicky významné lokality. V p ípad  výstavby je nutné zajistit provedení záchranného archeologického
výzkumu.
OCHRANNÉ PÁSMO H BITOVA
V ešeném území jsou vymezeny pozemky pro územní rezervu s funk ním využitím ob anské vybavení - h bitov.
Ochranné pásmo ve ejných poh ebiš  se z izuje 100 m od hranice pozemk . Stavební ú ad m že v tomto ochranném
pásmu zakázat nebo omezit provád ní staveb, jejich zm ny nebo innosti, které by byly ohrožovány provozem
ve ejného poh ebišt  nebo by mohly ohrozit ádný provoz ve ejného poh ebišt  nebo jeho d stojnost.
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA  A UMIS OVÁNÍ STAVEB
Hlavní stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 30m od kraje lesa (oplocení lze umístit v min.
vzdálenosti 5m od kraje lesa).
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržená plocha pro p eložku na silnici II/190 a koridory tech. infrastruktury (vodovod, kanalizace, el. vedení) jsou
vymezeny jako ochrana území pro realizaci zám  výstavby dopravní a technické infrastruktury. Tato území je nutno
chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní této stavby v navazujících ízeních (v etn  prostoru pro OP plynoucí
z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad  také následný p ístup. P sobnost koridoru pro dopravní infrastrukturu
kon í realizací stavby. Pokud nebude zm nou územního plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob
využití. P ípadné nevyužité pozemky budou navráceny zem lskému a lesnímu p dnímu fondu.
ÚZEMÍ PRO VYHLÁŠENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍCH ZDROJ
Návrh územního plánu Hartmanice vymezuje území pro vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje I. stupn  u 4
stávajících vodních zdroj . Ve vymezených plochách nelze realizovat innosti, které mohou negativn  ovlivnit kvalitu
vodních zdroj  (nap . hnojení, „ erná“ skládka, hnojišt , vylévání kejdy, apod.).

g) 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
Návrh ve ejn  prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkrese – Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení
a asanací a dále v Hlavním výkrese.
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g.1 SEZNAM VE EJN  PROSP ŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE PRÁVA
K POZEMK M VYVLASTNIT

VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY nadmístního významu
Dopravní infrastruktura

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

DI.C2 Návrh plochy pro trasu dálkové cykloturistické stezky (Plze  - Klatovy -
Železná Ruda) k.ú. Kochánov III

VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY místního významu
Dopravní infrastruktura

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

DI.DI 40 Návrh plochy pro p eložku silnice II. t ídy II/190 k. ú. Hartmanice I

Technická infrastruktura - plochy venkovního vedení VN a plochy pro trafostanice

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

TI.E1 Návrh plochy pro p eložku vrchního el. vedení VN 22 kV k. ú. Hartmanice I

TI.E2 Návrh plochy pro trafostanici T27 s el. vedením VN 22 kV
k. ú. Dolejší Krušec
k. ú. Ho ejší Krušec

TI.E3 Návrh plochy pro trafostanici T26 s el. vedením VN 22 kV k. ú. Vat tice

Technická infrastruktura - plochy vodovodu

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

TI.V1 Návrh plochy pro samostatný vodovodní ad propojující horní a dolní
vodojem k. ú. Hartmanice I

TI.V2 Návrh plochy pro vodovodní ad na severozápadním okraji m sta
Hartmanice k. ú. Hartmanice I

TI.V3 Návrh plochy pro vodovodní ad na severním okraji m sta Hartmanice k. ú. Ho ejší Krušec

TI.V4 Návrh plochy pro vodovodní ad s reduk ním ventilem pro zásobování sídla
Ho ejší Krušec

k. ú. Hartmanice I
k. ú. Dolejší Krušec
k. ú. Ho ejší Krušec

TI.V5 Návrh plochy pro vodovodní ad na východním okraji m sta Hartmanice k. ú. Hartmanice I

TI.V6 Návrh plochy pro vodovodní ad na východním okraji m sta Hartmanice k. ú. Hartmanice I

TI.V7 Návrh plochy pro vodovodní ad východn  od m sta Hartmanice k. ú. Hartmanice I

TI.V8 Návrh plochy pro vodovodní ad pro zásobování sídla Kundratice
k. ú. Hartmanice I
k. ú. Kundratice I

TI.V9 Návrh plochy pro vodovodní ad v sídle Dolejší Krušec k. ú. Dolejší Krušec

Technická infrastruktura - plochy kanalizace

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

TI.K1 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  severní ásti
sta Hartmanice

k. ú. Hartmanice I
k. ú. Ho ejší Krušec
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TI.K2 Návrh plochy pro erpací stanici severn  od m sta Hartmanice k. ú. Ho ejší Krušec

TI.K3 Návrh plochy pro kanaliza ní výtlak napojený na kanaliza ní sí  m sta
Hartmanice k. ú. Ho ejší Krušec

TI.K4 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  sídla Ho ejší
Krušec k. ú. Ho ejší Krušec

TI.K5 Návrh plochy pro erpací stanici v sídle Ho ejší Krušec k. ú. Ho ejší Krušec

TI.K6 Návrh plochy pro kanaliza ní výtlak ze sídla Ho ejší Krušec napojený na
kanaliza ní sí  m sta Hartmanice

k. ú. Hartmanice I
k. ú. Dolejší Krušec
k. ú. Ho ejší Krušec

TI.K7 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  návrhových
ploch v centru m sta Hartmanice k. ú. Hartmanice I

TI.K8 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  východní ásti
sta Hartmanice k. ú. Hartmanice I

TI.K9 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  východní ásti
sta Hartmanice k. ú. Hartmanice I

TI.K10 Návrh plochy pro erpací stanici východn  od m sta Hartmanice k. ú. Hartmanice I

TI.K11 Návrh plochy pro kanaliza ní výtlak napojený na kanaliza ní sí  m sta
Hartmanice k. ú. Hartmanice I

TI.K12 Návrh plochy pro deš ový kanaliza ní ad v jihovýchodní ásti m sta
Hartmanice k. ú. Hartmanice I

TI.K13 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  severní ásti
sídla Kundratice k. ú. Kundratice I

TI.K14 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  jižní ásti sídla
Kundratice k. ú. Kundratice I

TI.K15 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  sídla Št panice
k. ú. Kundratice I

k. ú. Št panice

TI.K16 Návrh plochy pro erpací stanici v jihovýchodní ásti sídla Kundratice k. ú. Kundratice I

TI.K17 Návrh plochy pro kanaliza ní výtlak ze sídla Kundratice napojený na
navržený kanaliza ní ad m sta Hartmanice

k. ú. Hartmanice I
k. ú. Kundratice I

TI.K18 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  jižní ásti m sta
Hartmanice a odvedení p erpaných odpadních vod ze sídla Kundratice k. ú. Hartmanice I

TI.K19 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  sídel Prost ední
Krušec a Dolejší Krušec k. ú. Dolejší Krušec

TI.K20 Návrh plochy pro istírnu odpadních vod ze sídel Prost ední Krušec a
Dolejší Krušec k. ú. Dolejší Krušec

TI.K21 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  sídla Dolejší
šov k. ú. Dolejší T šov

TI.K22 Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odkanalizování  sídla Ho ejší
šov k. ú. Ho ejší T šov

TI.K23 Návrh plochy pro erpací stanici ve východní ásti sídla Ho ejší T šov k. ú. Ho ejší T šov

TI.K24 Návrh plochy pro kanaliza ní výtlak ze sídla Ho ejší T šov k. ú. Ho ejší T šov

TI.K25
Návrh plochy pro oddílný kanaliza ní ad - odvedení p erpaných
odpadních vod ze sídla Ho ejší T šov napojený na navržený kanaliza ní ad
v sídle Dolejší T šov

k. ú. Dolejší T šov
k. ú. Ho ejší T šov

TI.K26 Návrh plochy pro istírnu odpadních vod ze sídel Ho ejší T šov a Dolejší k. ú. Dolejší T šov
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šov

g.2 SEZNAM VE EJN  PROSP ŠNÝCH OPAT ENÍ, PRO KTERÁ LZE PRÁVA
K POZEMK M VYVLASTNIT

VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
Návrh založení prvk  ÚSES

KÓD EL KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

EKO 1 Nadregionální biokoridor NRBK K110/006 - K110/007 k.ú. Kochánov III

EKO 2 Nadregionální biokoridor NRBK K110/007 - K110/008
k.ú. Kochánov II
k.ú. Kochánov III

EKO 3 Nadregionální biokoridor NRBK K110/008 - K110/009
k.ú. Dolejší T šov

 k.ú. Javo í u Hartmanic
 k.ú. Mochov u Hartmanic

EKO 4 nadregionální biokoridor NRBK K110/009 - 1585
k.ú. Dolejší T šov
 k.ú. Ho ejší T šov

 k.ú. Chlum u Hartmanic

EKO 5 Lokální biocentrum LBC K112/017 k.ú. Vat tice

EKO 6

Lokální biocentrum LBC SU082
Lokální biokoridor LBK SU082 - CHOŠ095
Lokální biokoridor LBK SU081 - SU082
Lokální biokoridor LBK SU082 - SU084
Lokální biokoridor LBK SU038 - SU082

k.ú. Dolejší Krušec
 k.ú. Ho ejší Krušec

 k.ú. Chlum u Hartmanic
 k.ú. Lou ová

EKO 7 Lokální biokoridor LBK CHOŠ095 - SU084
k.ú. Chlum u Hartmanic

 k.ú. Lou ová
k.ú. Sv tlá u Hartmanic

EKO 8 Lokální biokoridor LBK SU083 - SU084 k.ú. Sv tlá u Hartmanic

EKO 9 Lokální biokoridor LBK SU038 - SU084 k.ú. Lou ová

EKO 10 Lokální biokoridor LBK K110/007 - CHOŠ096 k.ú. Kochánov III

EKO 11 Lokální biokoridor LBK CHOŠ094 - CHOŠ091 k. ú. Kundratice I

EKO 12
Lokální biokoridor LBK K110/012 - CHOŠ091
Lokální biokoridor LBK CHOŠ090 - CHOŠ091

k. ú. Št panice
k. ú. Zálužice I
k. ú. Zálužice II

EKO 13
Lokální biocentrum LBC CHOŠ093
Lokální biokoridor LBK K110/010 - CHOŠ093

k. ú. Kundratice I
k. ú. Hartmanice I

EKO 14 Lokální biokoridor LBK CHOŠ093 - CHOŠ092 k. ú. Kundratice I

EKO 15 Lokální biokoridor LBK CHOŠ092 - K112/017
k.ú. Dolejší Krušec

k. ú. Št panice
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g.3 STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A
PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

h) vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných
prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í
prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk ,
názvu katastrálního území a pop ípad  dalších údaj  podle § 5
odst. 1 katastrálního zákona
Další ve ejn  prosp šné stavby a ve ejn  prosp šná opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo bez možnosti
vyvlastn ní, nejsou v ÚP Hartmanice navrhovány.

i) stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona
V ÚP Hartmanice nedochází k pot eb  stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

j) vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití v etn  podmínek pro jeho prov ení
V územním návrhu jsou navrženy plochy územních rezerv.
V severovýchodní ásti m sta Hartmanice je vymezena plocha rezervy pro ob anské vybavení - h bitov R - OVh a
u východního okraje m sta plocha územní rezervy pro technickou infrastrukturu R - TI. Jedná se o výhledové zám ry
obce a nejsou pro n  stanoveny podmínky jejich prov ení.
V k. ú. Kochánov III. je ve východní ásti sídla Kochánov - Keply vymezena plocha územní rezervy R - SO, pro
kterou je stanoven zp sob využití - smíšený obytný. Pro plochu jsou stanoveny tyto podmínky pro její prov ení
územní studií: vliv na životní prost edí, vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu, její napln ní závislé na mí e
nár stu po tu obyvatel.

k) vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách
v území podmín no zpracováním územní studie, stanovení podmínek
pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této studii
do evidence územn  plánovací innosti
Návrh ÚP Hartmanice vymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií.
Tyto plochy jsou ozna eny ve výkrese Základní len ní území a v Hlavním výkrese.
Jedná se o plochy :

k. ú. Hartmanice I. - východní ást sídla Hartmanice: VP 10, B 11,
- jižní ást sídla Hartmanice: DI 14, B 15, VP 16, B 22, VP 23, B 27,
- jihozápadní ást sídla Hartmanice: SO 32, VP 33, B 34, B 35,
- západní ást sídla Hartmanice: DI 41, SV 43, B 44, VP 45, OV 46,

k. ú. Chlum u Hartmanic   - severní ást sídla Chlum: B 61,
- východní ást sídla Chlum: B 62, B 63,
- st ední ást sídla Chlum: VP 64, B 65, VP 66, VP 68,

k. ú. Dolejší Krušec - západní ást sídla Prost ední Krušec: B 70,
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- st ední ást sídla Dolejší Krušec: B 75, S 79,
k. ú. Ho ejší Krušec - severní ást m sta Hartmanice: VP 100, B 101,
k. ú. Kochánov III. - jižní ást sídla Kochánov - Keply: SO 144,
k. ú. Lou ová: - západní ást sídla Lou ová: B 160,
k. ú. Mochov u Hartmanic - severní a východní ást sídla Mochov: B 171,
k. ú. Sv tlá u Hartmanic - severní ást sídla Sv tlá: B 180, B 181,

- jižní ást sídla Sv tlá: B 182, VP 183, B 184, VP 185, B 186,
k. ú. Vat tice - východní ást sídla Vat tice: VS 201, SO 202.
k. ú. Zálužice I - východní ást sídla Zálužice: B 210.

U t chto navržených ploch bude územní studie vyhotovena do 10 let od vydání územního plánu.

l) vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách
v území podmín no vydáním regula ního plánu, zadání regula ního
plánu v rozsahu podle p ílohy . 9, stanovení, zda se bude jednat o
regula ní plán z podn tu nebo na žádost, a u regula ního plánu
z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání
Návrh ÚP Hartmanice nevymezuje plochy, u kterých by bylo nutné po ízení a vydání regula ního plánu.

m) stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Územní plán Hartmanice vymezuje návrhové plochy pouze v jedné etap .

n) údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  k n mu
ipojené grafické ásti

1. Dokumentace Územního plánu Hartmanice obsahuje v originálním vyhotovení 82 stran A4 textové ásti.
2.  Grafická  ást  Územního  plánu  Hartmanice  je  nedílnou  sou ástí  tohoto  návrhu  ÚP  jako  p íloha  .  1  a  obsahuje

celkem 3 výkresy.
Seznam p íloh:
1. Výkres základního len ní území 1 : 5 000
2. Hlavní výkres 1 : 5 000
3. Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 : 5 000
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o) seznam zkratek použitých v textu

BPEJ bonitovaná p dn  ekologická jednotka
OV istírna odpadních vod
SN eská technická norma

EVL evropsky významná lokalita
CHKO chrán ná krajinná oblast
CHOPAV chrán ná oblast p irozené akumulace vod
IP interak ní prvek
k. ú. katastrální území
KÚ PK Krajský ú ad Plze ského kraje
LAPV lokalita pro akumulaci povrchových vod
LBC lokální biocentrum
LBK lokální biokoridor
MMR R Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky
NN nízké nap tí
NP národní park
NRBK nadregionální biokoridor
OP ochranné pásmo
PP Kochánov P írodní park Kochánov
PR írodní rezervace
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
PÚR R Politika územního rozvoje eské republiky
SO ORP správní obvod obce s rozší enou p sobností
Q100 výška hladiny p i stoleté vod
RBC regionální biocentrum
RBK regionální biokoridor
RD rodinný d m
SZ stavební zákon
TS; TS-T trafostanice
TKO tuhý komunální odpad
ÚAN území s archeologickými nálezy
ÚAP územn  analytické podklady
ÚP územní plán
ÚPD územn  plánovací dokumentace
ÚPnSÚ územní plán sídelního útvaru
ÚSES územní systém ekologické stability
VDJ vodojem
VN vysoké nap tí
VVN velmi vysoké nap tí
ZPF zem lský p dní fond
ZTV základní technická vybavenost
ZÚR Zásady územního rozvoje


