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NÁVRHOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNA ENÍM ZM N
(SROVNÁVACÍ TEXT)
a) Vymezení zastav ného území
V Dubi ném je zastav né území vymezeno k 1. 2. 2020. Hranice zastav ného území je vyzna ena
ve Výkresu základního len ní a v Hlavním výkresu. Na Samotách se jedná o zachování charakteru lokality
spo ívající v rozvoln ném zp sobu urbanizace. V Malém Dubi ném proces urbanizace probíhá v rámci
zastav ného území.
Zm nou . 2 se zastav né území rozši uje v jihozápadní ásti sídla Dubi né (k.ú. Dubi né), kde se jedná
o dopln ní zastav ného území plochy technické infrastruktury (regula ní stanice plynu).
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
V Dubi ném se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení v rodinných domech, dále dopln ní ob anské
vybavenosti a podmínek pro rekreaci, p ípadn podnikání spojené s rozvojem technické infrastruktury. Práv
rozvoj infrastruktury, p edevším kanalizace, ale i elektrifikace, plynofikace je podmínkou dalšího rozvoje
funkce bydlení, a to jak v samotném Dubi ném, tak v Malém Dubi ném a Na Samotách. Nezanedbatelnou
podmínkou dalšího rozvoje je i úprava parametr místních komunikací Samoty - Dobrá Voda, Samoty Malé Dubi né. Na Samotách se jedná o zachování charakteru lokality spo ívající v rozvoln ném zp sobu
urbanizace, která tkví v ochran krajinného rázu. Zárove je t eba klást d raz na obnovu sou asného
bytového fondu v kontextu se stávající zástavbou v Dubi ném i v jeho ástech.
Návrh územního plánu ve stabilizovaném území uvažuje p edevším s opravami a rekonstrukcemi objekt pro
bydlení a ob anskou vybavenost, která dopl uje obytnou funkci. Rozvoj stabilizovaného, zastav ného území
je ur en p evážn k rekonstrukci, modernizaci a dostavb . Dostavba je soust ed na p edevším na plochy,
jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury.
Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavb je situováno vždy na vlastním pozemku. Z d vodu stabilizace
místního obyvatelstva, event. pro imigraci nového obyvatelstva, návrh vytvá í p edpoklady pro kvalitní
bydlení návrhem nových ploch pro bydlení v návaznosti na zastav né území sídel za p edpokladu dojížd ní
za prací p edevším do eských Bud jovic.
Díky krásné p írod s nenarušenou ekologickou rovnováhou, výhledy do kraje, rybníku poskytujícímu
možnost rybolovu, turistickým trasám a lyža skému areálu, je obec Dubi né významným st ediskem pro
celoro ní p ím stskou rodinnou rekreaci. Pro podporu cestovního ruchu a rekrea ní funkce budou vytvo eny
podmínky pro chalupa ení a drobné dopl kové služby v oblasti rekreace.
VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
Hodnota H1
vodní nízkopodlažní venkovské objekty byly v Dubi ném a jeho ástech postupn modernizovány
a p estavovány do sou asné podoby, a to p edevším jejich hospodá ské budovy. V centru obce Dubi né
a místní ásti Samoty jsou pohledov výrazn vnímány veškeré vyšší a objemn jší stavby, o to výrazn ji
sobí fronty p vodních objekt . Tento p vodní charakter staveb by m l být zachován a citliv dále
rozvíjen.
Ochrana:
V návrhu je nezbytné dodržovat regulativy pro stávající i navrženou zástavbu p edevším v centru obce
Dubi né a místní ásti Samoty. Z regulativ dodržet navrhovanou výškovou hladinu zástavby, sklon a typ
st echy, obdélníkový p dorys navržených objekt a charakteristický zp sob urbanistické zástavby.
edepsané prov ení územní studií v t chto lokalitách bude mít za úkol p edevším slad ní nové zástavy
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v kontextu s p vodní zástavbou spo ívající v dodržení stanovených regulativ .
Hodnota H2
vodní jádro obce je tvo eno návsí, která je v horní ásti vymezena památníkem a v dolní ásti kapli kou.
V této ásti se nacházejí charakteristické objekty na p dorysech p vodních usedlostí. Charakter prostoru je
vnímám jako stabilizovaný a jako takový by m l být i dále zachován a rozvíjen. Krajiná sky a urbanistický
hodnotná je i oblast místní ásti obce Samoty v kopcovitém terénu.
Ochrana:
Stejn jako v p edchozím odstavci je nezbytné dodržovat regulativy pro stávající i navrženou zástavbu.
Z navržených regulativ je nezbytné dodržet stávající výškovou hladinu zástavby, sklon a typ st echy,
obdélníkový p dorys navržených objekt a hustotu zástavby.
Hodnota H3
Dosud p írodní ráz dolní ásti obce pod obecním ú adem vyžaduje navázat v novém funk ním využití na tyto
krajinné p edpoklady a hodnoty p i dalším rozvoji obce.
Ochrana:
Stejn jako v p edchozím odstavci je nezbytné dodržovat regulativy pro stávající i navrženou zástavbu. Z
navržených regulativ je nezbytné dodržet stávající výškovou hladinu zástavby, sklon a typ st echy,
obdélníkový p dorys navržených objekt a hustotu zástavby.
Hodnota H4
Jednotlivá boží muka.
Ochrana:
V blízkosti do 20 m nebude uskute ována žádná další výstavba nadzemních objekt . Výše uvedené hodnoty
v území návrh respektuje. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot budou zásadami pro innost správních ú ad
a pro po izování navazující ÚPD.
Civiliza ní hodnoty
Hodnota HC
Jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou.
Dubi né, Malé Dubi né a Samoty jsou napojeny na el. energii (el. vedení VN 22 kV). Je zde zrealizován
st edotlaký plynovod pro zásobování obce zemním plynem. Katastrálním územím prochází vysokotlaký
plynovod, p ímo v Dubi ném se nachází regula ní stanice VTL plynovodu. Dubi né a jeho ásti jsou
napojeny na vodovodní ád. Napojení na kanaliza ní ád zatím není realizováno. Uspokojivá je dopravní
obslužnost, sídly prochází silnice III. t ídy, které jsou dopln ny sítí místních komunikací. Tyto jsou
využívány jak pro provoz osobních vozidel, tak i pro zem lskou techniku.
Návrh ochrany civiliza ních hodnot bude podpo en vybudováním nových vodovodních a kanaliza ních ad
v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, návrhem rozší ení rozvod plynu a elekt iny.
Stávající trasu silnice III. t ídy lze považovat za územn stabilizované. P ístup k novým návrhovým plochám
pro bydlení bude ešen sjezdy ze stávajících komunikací, rozvojem sít nových místních komunikací
a úpravou parametr stávajících místních komunikací.
Dot ené území lze ozna it podle citovaného zákona o státní památkové pé i jako území s archeologickými
nálezy. To znamená, že p i jednotlivých stavebních aktivitách m že dojít k porušení poz statk prav kého,
ran st edov kého a st edov kého osídlení. Proto doporu ujeme jednotlivým potencionálním investor m,
aby v p ípad zástavby nebo rekonstrukcí jednotlivých historických objekt zajistili provedení záchranného
archeologického výzkumu n kterou z oprávn ných institucí p i samotných stavebních pracích.
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c) Urbanistická koncepce, v etn urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným zp sobem
využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Obec Dubi né

Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové
zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru - Dubi né, Malé Dubi né
a zachování rozvoln nosti zástavby - Samoty. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající
venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby.
i realizaci výstavby byt 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. Návrh ÚP ve
své urbanistické koncepci deklaruje, že p i realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na rekonstrukci
stávajících objekt s nízkopodlažní výškovou hladinou zástavby.
ÚP eší návrh ploch pro bydlení v Dubi ném, a to severním a severozápadním sm rem k Rudolfovu.
V malém rozsahu v dolní ásti, západním sm rem pod Obecním ú adem. Tyto plochy vhodn navazují na
stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi stávající zástavbou. Tímto uspo ádáním navržených
ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba bude mít charakter individuálního trvalého bydlení, i pokud bude
využívána k rekrea ním ú el m. P itom je nutno respektovat venkovské prost edí a m ítko stávající
zástavby.
V západní ásti Dubi ného jsou navrženy plochy zelen na ve ejných prostranstvích (možnost vybudování
dalšího návesného rybní ka s doprovodní zelení), dopl ující technické infrastruktury a rozší ení ploch
ob anské vybavenosti. Další plochy technické infrastruktury - za regula ní stanicí plynu, jsou ur eny pro
zázemí obsluhy lyža ského areálu. Uvnit centrální ásti obce Dubi né jsou k p estavb , pro ob anskou
funkci ur eny další dv menší lokality, p ímo na návsi a druhá oproti obecnímu ú adu.
V plochách bydlení je navržena ve ejná zele , stávající ve ejná zele bude dopl ována a udržována. Vlevo
u místní komunikace k Rudolfovu, severn od návsi obce je navržena plocha výroby a skladování v rozsahu
a využití dle stávající situace. Vzhledem na malovýrobní charakter odchovu skotu, nenavrhuje se zde pásmo
hygienické ochrany. Je nutno respektovat maximální hranici negativního vlivu zem lského areálu, které je
stanoveno vymezeným územím.
Místní ást obce Dubi né Samoty
Je mimo ádn architektonicky a p edevším i urbanisticky náro né vzhledem k prioritnímu požadavku
uchovat stávající charakter zástavby. Charakter zástavby by m l z stat rozvoln ný, se zachováním pokud
možno rozptýlené formy zástavby, která odpovídá krajinnému rázu. Z uvedeného d vodu je požadováno
prostor prov it územní studií. Charakter Samot by m l být zachován, a tudíž by nem lo docházet k další
tendenci k zahušt ní zástavby a k dalšímu narušení charakteru genia loci této ásti obce. Požadavek na
rozvoln nost zástavby jako principu další urbanizace této ásti obce p edpokládá po ítat s v tší vým rou
pozemk . Dostavbou, p estavbou a rozší ením zástavby je dot en p edevším jižní svah lokality. Východním
sm rem návrh up ednost uje zástavbu po levé stran místní komunikace ve sm ru Malé Dubi né -Dubi né
Samoty. Tendence, aktivována po ízenou zm nou v této lokalit , která by vedla k dalšímu propojování ásti
obce Samoty s adov uspo ádanou zástavbou v lokalit Nad Lusným, není žádoucí.
Drobné lokální rozší ení usedlosti U Rejšk , musí být provedeno odpovídajícím zp sobem, tak aby dotvá elo
krajinný ráz místa.
Místní ást obce Malé Dubi né
V této ásti obce se navrhuje plocha bydlení v zastav ném území (proluka) a drobné rozší ení zastavitelného
území usedlosti U Schaffelhofer . Plošn z stane další rozvoj území stabilizovaný.
Otázkou z stává míra hustoty zástavby, která by se mohla sm rem k centru sídelního útvaru mírn zvyšovat.
Každopádn rozvoj t chto dvou ástí obce je podmín n vybudováním odpovídající kanaliza ní soustavy
s vlastní OV a propojením kanalizace na Dobrou Vodu.
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Drobné rozší ení zastavitelného území formou rozptýlené zástavby je navrženo rovn ž v lokalit sm rem ke
Kališti a dotvo ení v lokalit vpravo od silnice p i výjezdu z katastru sm r T ebotovice, které musí být
provedeno rovn ž odpovídajícím zp sobem, tak aby dotvá elo krajinný ráz místa. Umíst ní funkce bydlení je
rovn ž v záv ru místní komunikace Ke Kališti.
Významným pro rozvoj obce je její rekrea ní význam pro formy tzv. p ím stské rekreace, cykloturistiky,
žky, jízda na koni, p ší procházky s možností ubytování a stravování pro co je vhodné vytvo ení územních
edpoklad a podmínek (sít stezek, rozhledna...).
SEZNAM ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících
ízeních.
Celé správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany R.
Ozna ení
plochy

Stanovení podmínek pro využití ploch

B1

Plocha bydlení, Dubi né západ, v západní ásti Dubi ného. Rozší ení zastav ného území.
Obsluha území - sjezdem ze stávající komunikace
Limity využití území respektovat stávající ochranné pásmo vodovodních ad ; do ásti území
zasahuje poddolované území; podmínkou rozvoje plochy pro bydlení je odkanalizování
lokality do navrhované gravita ní kanalizace na OV v eských Bud jovicích. (st et t chto
OP s plochou bydlení je nutné ešit v navazujících ízeních, vyžaduje opat ení ze zát že
z provozu stávající zem lské výroby a dopravy. áste
v poddolovaném území.
Lokalita bude prov ena územní studií US 1

B2

Plocha bydlení, lokalita Samoty
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - umíst ní 1RD ešit v kontextu s okolní zástavbou;

B3

Plocha bydlení, lokalita sever, v severní ásti Dubi ného. Rozší ení zastav ného území.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace ze západní strany.
Limity využití území - respektovat navrženou kanalizaci, poddolované území, lokalitu
prov it územní studií US2.

B4

Plocha bydlení - Dubi né západ, navazuje na stávající zástavbu vedle vodárny; vypl uje
volný prostor mezi zelení, silnicí III. t ídy a stávající zástavbou.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, za podmínky jejího rozší ení
do odpovídajících parametr
Limity využití území - vybudování splaškové kanalizace a úprava parametr místní
komunikace.

B5

Plocha bydlení - Samoty „U Rejšk “, navazuje na stávající usedlost; vypl uje volný prostor
mezi p ilehlými loukami, místní komunikací a stávající usedlostí.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, za podmínky jejího
jednostranného rozší ení
Limity využití území - vybudování splaškové kanalizace a jednostranné rozší ení místní
komunikace.

B 6B 6a,
B 6b

Plocha bydlení - Samoty „Nad lesem“ ve východní ásti Samot sm rem k Malému
Dubi nému; rozvoj formou rozvoln né zástavby na velkých parcelách s max. po tem 4 dom .
Lokalita bude prov ena územní studií US4. Velikost parcel cca 1 500 m2.
Obsluha území - sjezdem z místní komunikace
Limity využití území - vybudování splaškové kanalizace a jednostranné rozší ení místní
komunikace (výhybna), u plochy B 6a respektovat radioreléovou trasu, u plochy B 6b
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ochranné pásmo lesa.
Ochrana hodnot území - navržená zástavba bude respektovat okolní zástavbu
B7

Plocha bydlení - Samoty východ. Zp sob zástavby umož uje výstavbu samostatn stojících
max. 2 rodinných dom .
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - vybudování splaškové kanalizace

B8

Plocha bydlení - Malé Dubi né Zp sob zástavby umož uje p ípadnou dostavbu, rozší ení
samostatn stojící usedlosti.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - nejsou známé

B9

Plocha bydlení - Malé Dubi né „Ke Kališti“ lokalita ur ena pro umíst ní 1RD
Obsluha území - z místní komunikace
Limity využití území - odkanalizováni do žump na vyvážení; vlastní zdroj vody;
Ochrana hodnot území - navržená zástavba bude respektovat okolní zástavbu.

B 10

Plocha bydlení- Malé Dubi né „Ke Kališti“ lokalita ur ena pro 1RD Obsluha území sjezdem z místní komunikace
Limity využití území - odkanalizováni do žump na vyvážení; vlastní zdroj vody; respektovat
protažení místní komunikace k lesu.
Ochrana hodnot území - navržená zástavba bude respektovat okolní zástavbu.

B 11

Plocha bydlení- Malé Dubi né - osady, lokality vpravo u silnice III. t ídy p i výjezdu z obce
sm rem na T ebotovice ur ena pro umíst ní 1RD
Obsluha území - sjezdem ze silnice III.t ídy
Limity využití území - odkanalizováni do žump na vyvážení; vlastní zdroj vody.
Ochrana hodnot území - navržená zástavba bude respektovat okolní zástavbu.

B 12

Plocha bydlení - Dubi né Samoty
Plocha v zastav ném území ur ena pro p estavbu s využitím pro výstavbu n kolika RD v
kontextu okolní zástavby. Lokalita bude prov ena územní studií US5.
Obsluha území - z místní, nebo soukromé komunikace
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít v etn komunikace s odpovídajícími parametry; zástavbu nutno prov it územní studií
US3

B 13

Plocha bydlení - Dubi né Samoty
Plocha v zastav ném území ur ena pro p estavbu s využitím pro výstavbu RD v kontextu s
okolní zástavbou
Obsluha území - z místní, nebo soukromé komunikace
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít a komunikaci s odpovídajícími parametry;

B 14

Plocha bydlení - Dubi né Samoty
Plocha v zastav ném území ur ena pro p estavbu s využitím pro výstavbu RD v kontextu s
okolní zástavbou
Obsluha území - z místní, nebo soukromé komunikace
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít a komunikace s odpovídajícími parametry;

B 16

Plocha bydlení - Malé Dubi né
Plocha v zastav ném území ur ena pro p estavbu pro 1 RD Obsluha území - z místní
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komunikace
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a místní
komunikaci
B 18

Plocha bydlení - Kališt
Zastavitelná plocha ur ena p edchozím územním plánem a jeho zm nami k funk nímu
využití pro bydlení.
Obsluha území - zestátní silnice
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; jímka na vyvážení, studna,
el. energie

B 19

Plocha bydlení, lokalita sever
Zastavitelná plocha ur ena p edchozím územním plánem a jeho zm nami k funk nímu
využití pro bydlení.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít

B 20

Plocha bydlení, Dubi né východ
Zastavitelná plocha ur ena p edchozím územním plánem a jeho zm nami k funk nímu
využití pro bydlení.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít , poddolované území, el. vedení VN v etn ochranného pásma, ochranné pásmo lesa,
ochranné pásmo silnice III. t ídy.

B 21

Plocha bydlení, Samoty Jih
Zastavitelná plocha ur ena p edchozím územním plánem a jeho zm nami k funk nímu
využití pro bydlení.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít

B 22

Plocha bydlení, Dubi né U lyža ské louky 1
Zastavitelná plocha ur ena p edchozím územním plánem a jeho zm nami k funk nímu
využití pro bydlení.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít

B 23

Plocha bydlení, Dubi né U lyža ské louky 2
Zastavitelná plocha ur ena p edchozím územním plánem a jeho zm nami k funk nímu
využití pro bydlení.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít , poddolované území

B 24

Plocha bydlení, Samoty západ
Zastavitelná plocha ur ena p edchozím územním plánem a jeho zm nami k funk nímu
využití pro bydlení.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít
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B 25

Plocha bydlení, lokalita sever
Zastavitelná plocha ur ena p edchozím územním plánem a jeho zm nami k funk nímu
využití pro bydlení.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít

B 26

Plocha bydlení, Samoty U K ižovatky 2
Zastavitelná plocha ur ena p edchozím územním plánem a jeho zm nami k funk nímu
využití pro bydlení.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít

B 27

Plocha bydlení, Samoty U K ižovatky 1
Zastavitelná plocha ur ena p edchozím územním plánem a jeho zm nami k funk nímu
využití pro bydlení.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít

B 28

Plocha bydlení, Dubi né Severozápad
Zastavitelná plocha ur ena p edchozím územním plánem a jeho zm nami k funk nímu
využití pro bydlení.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace a její prodloužení.
Limity využití území - respektovat kontext okolní zástavby; p ipojení na kanalizaci a ostatní
sít , áste
v poddolovaném území

B 30

Plocha bydlení, Na Samotách, jižn od sídla Dubi né - navazuje na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo lesa.

B 31

Plocha bydlení, Na Samotách - navazuje na zastavitelné plochy bydlení.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat st edotlaký plynovod, vodovodní
kanalizaci.

B 32

Plocha bydlení, Na Samotách - jih - navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat st edotlaký plynovod, vodovodní
kanalizaci.

ad, splaškovou

ad, splaškovou

B 33

Plocha bydlení, jihozápadn od malého Dubi ného - rozši uje zastavitelné plochy.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat STL plynovod, ochranné pásmo lesa.

B 34

Plocha bydlení, jihozápadn od malého Dubi ného - rozši uje zastavitelné plochy.
áste
se jedná o plochu p estavby z plochy rekreace na plochu bydlení.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - ochranné pásmo lesa.

B 35

Plocha bydlení, Malé Dubi né - jedná se o návrh v zastav ném území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
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B 36

Plocha bydlení, Malé Dubi né - osady, jižn od sídla Malé Dubi né - rozši uje zastavitelné
plochy.
Obsluha území - sjezdem se silnice III. t ídy.
Limity využití území- respektovat ochranné pásmo lesa, ochranné pásmo silnice III. t ídy
a vodovodní ad.

B 37

Plocha bydlení, Malé Dubi né „Ke Kališti“ - vypl uje proluku mezi plochami bydlení.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo lesa.

B 39

Plocha bydlení, severovýchodní ást sídla Dubi né - navazuje na zastav né území.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - respektovat poddolované území.

OV 1

Plochy ob anského vybavení Lokalita se nachází vedle obecního ú adu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext zástavby ploch v okolí

OV 2

Plochy ob anského vybavení Lokalita se nachází oproti obecnímu ú adu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext zástavby na plochách v okolí

OV 3

Plochy ob anského vybavení Lokalita se nachází na obecní návsi
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext zástavby na plochách v okolí

OV 4

Plochy ob anského vybavení Lokalita se nachází pod kopcem v lokalit
na k ižovatce místních komunikací
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat kontext zástavby na plochách v okolí

VS 1

Plochy výroby a skladování Lokalita se nachází pod kopcem v lokalit Samoty.
Obsluha území - ze stávající státní silnice.
Limity využití území - zástavba nesmí p esáhnout horizont reliéfu sm rem ke státní silnici,
tak aby se v pohledu od této silnice neobjevovaly solární panely

R1

Plochy rekreace Lokalita se nachází pod kopcem v lokalit Samoty.
Obsluha území - ze stávající státní silnice.
Limity využití území - zástavba nesmí p esáhnout horizont reliéfu sm rem ke státní silnici,
tak aby se v pohledu od této silnice neobjevovaly solární panely

TI 1OS 1

Pod Obecním ú adem - plocha technická infrastruktura - parkovišt , hasi ská
zbrojnicePlocha ob anského vybavení - sport, nachází se u obecního ú adu.
Obsluha území - sjezdem ze stávající silnice III. t ídy
Limity využití území - respektovat stávající ochranné pásmo silnice III. t ídy, ochranné
pásmo VN a kontext zástavby navazujících ploch

TI 2

U trafostanice - plocha technické infrastruktury - zázemí a uskladn ní techniky pro
údržbu svahu pro lyžování (rolba) - garáž
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat pásmo ochrany regula ní stanice.

12

Samoty

PV 1

Plochy ve ejného prostranství. Lokalita vypl uje volný prostor mezi navrhovanou plochou
ur enou pro bydlení, plochou technické infrastruktury a ob anské vybavenosti (Obecní ú ad)
Obsluha území - ze stávající silnice III. T ídy.

VZ 1

Plochy ve ejného prostranství - ve ejná zele
Lokalita vypl uje volný prostor mezi navrhovanou plochou ur enou pro bydlení a plochou
ob anské vybavenosti.
Obsluha území - ze stávající silnice III. t ídy.

VZ 2

Plochy ve ejného prostranství - ve ejná zele
Lokalita se nachází v jihozápadní ásti sídla Dubi né, navazuje na stávající zástavbu.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - respektovat vysokotlaký plynovod v etn ochranného pásma
a bezpe nostní hranice VTL plynovodního adu, ochranné pásmo VN.

VZ 3

Plochy ve ejného prostranství - ve ejná zele
Lokalita v jižní ásti sídla Dubi né, jedná se o plochu p estavby.
Využití p ed p estavbou - plocha rekreace.
Limity využití území - respektovat VKP, poddolované území, ochranné pásmo lesa,
vysokotlaký plynovod v etn ochranného pásma a bezpe nostní hranice VTL plynovodního
adu, optický dálkový kabel.

DI 1

Za Humny - úprava parametr místních komunikací s oboustranným rozší ením formou
výhybn sm rem k obci Dubi né
Obsluha území - stávající místní komunikací Limity využití území - VKP, lada

DI 2

U Rejžk - úprava parametr místních komunikací s rozší ením sm rem k osad U Rejžk
Obsluha území - stávající místní komunikací
Limity využití území - koordinovat návaznost funk ních ploch s rozdílným využitím;

DI 3

Na Samotách - úprava parametr místních komunikací s rozší ením sm rem od tlakové
stanice
Obsluha území - stávající místní komunikací
Limity využití území - koordinovat návaznost funk ních ploch s rozdílným využitím; prov it
územní studií

DI 4

Ke Kališti - prodloužení místní komunikace pro zajišt ní pr chodu na lesní pozemek
Obsluha území - stávající místní komunikace
Limity využití území - koordinovat návaznost funk ních ploch s rozdílným využitím

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
V návrhu ÚP je sídelní zele vymezena jako ve ejná prostranství a ve ejná prostranství - ve ejná zele , již na
uvedené lokalit pod obecním ú adem a v jihozápadní a jižní ásti sídla Dubi né. Za sou ást sídelní zele lze
považovat i navržené prvky interak ní zelen . Tyto plochy se nachází p edevším v ochranném pásmu silnic,
nebo jako alejí okolo polních cest, remízk . Pro odclon ní zem lského areálu od plochy bydlení
v severozápadní ásti Dubi ného nutno po ítat s pásy izola ní zelen .
d) Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování, vymezení ploch
a koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení podmínek pro jejich využití
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
DI 1

Za Humny - úprava parametr

místních komunikací s oboustranným rozší ením formou
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výhybn sm rem k obci Dubi né
Obsluha území - stávající místní komunikací
Limity využití území - VKP, lada
DI 2

U Rejžk - úprava parametr místních komunikací s rozší ením sm rem k osad U Rejžk
Obsluha území - stávající místní komunikací
Limity využití území - koordinovat návaznost funk ních ploch s rozdílným využitím;

DI 3

Na Samotách - úprava parametr místních komunikací s rozší ením sm rem od tlakové stanice
Obsluha území - stávající místní komunikací
Limity využití území - koordinovat návaznost funk ních ploch s rozdílným využitím; prov it
územní studií

DI 4

Ke Kališti - prodloužení místní komunikace pro zajišt ní pr chodu na lesní pozemek
Obsluha území - stávající místní komunikace
Limity využití území - koordinovat návaznost funk ních ploch s rozdílným využitím

V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s
íslušnými normami dle za azení p íslušné komunikace nebo jejího úseku.
V grafické ásti nejsou zakresleny plochy pro místní komunikace v rozvojových plochách ur ených pro
bydlení.
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na
vlastním pozemku. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících ubytovací služby.
Navrhovaná plocha bydlení v západní ásti Dubi ného bude propojena jednostranným chodníkem, který
propojí stávající náves obce s prostory ploch ve ejného prostranství p i navrhovaných plochách bydlení.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
TI Ksl

Technická infrastruktura Malé Dubi né - Samoty - splašková kanalizace
Obsluha území - pokud možno umístit vedle místní komunikace.
Limity využití území - respektovat stávající infrastrukturu.
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.

TI Kjl

Technická infrastruktura - Dubi né sever
Limity využití území - respektovat stávající infrastrukturu.
Obsluha území - ze stávající polní cesty

TI Kj2

Technická infrastruktura - Dubi né, jednotná gravita ní kanalizace
Obsluha území - ze stávající komunikace III. t ídy
Limity využití území - respektovat stávající infrastrukturu.

TI-V1

prodloužení vodovodního adu pro novou zástavbu pro novou zástavbu RD Dubi né - sever
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - navrhovaný interak ní prvek - alej strom , respektovat
stávající infrastrukturu.

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Návrh zásobování obce Dubi né pitnou vodou spo ívá v zachování stávajícího vodovodu, které vyhovuje
i do budoucna, nutno po ítat s jeho rozší ením. Nové vodovodní ady budou budovány v rámci nové
zástavby a k doposud nenapojeným objekt m a budou ukládány do komunikací nebo podél nich. Obdobné
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platí i pro Malé Dubi né a Samoty.
Vzhledem k poklesu podzemní vody je nutné po ítat s tím, že domy budou napojeny na vodovod.
U vnit ních vodovodních rozvod navrhované zástavby plochy B30 je nutné zajistit dostate né tlakové
pom ry instalací tlakové stanice s nádrží s volnou hladinou na ve ejné vodovodní síti tak, aby odb r pro
navržené nemovitosti negativn tlakov neovliv oval stávající zástavbu.
ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Návrh odkanalizování obce Dubi né spo ívá v zachování stávající kanalizace, která bude postupn
modernizovaná a hlavn dopln na novým kanaliza ním adem, s odkanalizováním gravita
na OV
do eských Bud jovic. Nová kanalizace v této lokalit bude budována v rámci nové zástavby a k doposud
neodkanalizovaným objekt m.
Obdobná je situace u Malého Dubi ného a Samot, kde je navržena splašková kanalizace s odkanalizováním
na centrální OV eské Bud jovice. Deš ová kanalizace na vlastním pozemku. V lokalit Ke Kališti
a u silnice na T ebotovice nutno uvažovat s odkanalizováním rodinných dom do žump na vyvážení.
Odkanalizování bude ešeno v souladu s platnými právními p edpisy. Odkanalizování bude ešeno v souladu
s platnými právními p edpisy - bude striktn dodržen § 5, odst. 3 zákona . 254/2001 Sb., o vodách,
v platném zn ní.
Stavby je nutno napojit na vybudovanou kanalizaci. Tam, kde to není možné z technického hlediska, je
možné ešit odkanalizování individuáln (tzn. žumpy nebo istírny odpadních vod podle místních
podmínek). Je nutné p ednostn ešit odkanalizování napojením na kanaliza ní sb ra i v p ípadech, kde se
ipojení kanaliza ní p ípojky musí ešit nap . erpáním.
Na pozemku parc. . 130/27, k.ú. Dubi né, je možné ešit odkanalizování individuáln - z ídit do asn jímku
na vyvážení do doby, než bude vybudována kanalizace v této lokalit .
ešení technické infrastruktury je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací Jiho eského kraje.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Podle výpo tu výkonné bilance navrhované zástavby jsou v návrhu vymezeny plochy pro el. vedení a plochy
pro 1 novou trafostanici:
Lokalita - Dubi né sever
Návrh plochy pro el. vedení a trafostanici TS-T1 - je napojena vrchním vedením VN z p ilehlé vzdušné
linky. P ípadné další umíst ní trafostanic prov í územní studie v etn konkrétních výkonových bilancí, p i
edpokládané soudobosti dle SN 332130-Z2
V samotném Dubi ném se p edpokládá rozsáhlejší el. vytáp ní, využívá se p edevším nov postavené T43.
Stávající TS T29 je navržena k náhrad za novou stanici na stejném míst .
Ve ejné osv tlení je v obci i jednotlivých místních ástech rozvedeno p edevším podél hlavní státní
komunikace. Pouze v samotném Dubi ném se nachází ve ejné osv tlení i podél obytných komunikací.
Pro další urbanistický rozvoj se p edpokládá dobudování ve ejného osv tlení p edevším v místní ásti Malé
Dubi né a na dalších rozvojových plochách, v návaznosti na budoucí investi ní zám ry.
V návrhu jsou vymezeny plochy pro el. vedení a plochy pro novou trafostanici v lokalit rozsáhlejší nové
zástavby:
Lokalita - severozápadn od Dubi ného
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V návrhu ÚP Dubi né jsou vymezeny plochy pro rozší ení st edotlakého plynovodu, a to do lokality ur ené
pro bydlení v rodinných domech severozápadn od obce Dubi ného -viz grafická ást. (podél místní
komunikace sm r Rudolfov.)
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V návrh ÚP Dubi né jsou vymezeny plochy pro prodloužení st edotlakého plynovodu, a to Dubi né sever,
ípadn k lokalit U Rejšk - viz grafická ást.
Plocha STL plynovodu Dubi né - sever je vymezena po obou stranách místní komunikace v ší i 30 m.
Plocha STL plynovodu U Rejšk je vymezena podél jedné strany místní komunikace a to strany ur ené
k rozší ení.
TI-P1

prodloužení plynovodního adu pro novou zástavbu RD Dubi né - sever
Obsluha území - sjezdem ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - navrhovaný interak ní prvek - alej strom , respektovat stávající
infrastrukturu.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ -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. V území bude využíváno i alternativních
zdroj energie formou využití tepelných erpadel, solárních kolektor .
KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Návrh nového funk ního využití a p estavby:
umíst ní nové hasi ská zbrojnice pod obecním ú adem
estavby horní ásti návsi obce pro ob anskou vybavenost
plocha pro pojízdnou prodejnu
rozší ení sportovn rekrea ní plochy v centru obce v etn rozší ení statické dopravy
rekrea ní zimní svah a související plochy pro sport a rekreaci
vybudování návsi s h išt m pro d ti v místní ásti Dubi né Samoty
Návrh ÚP vymezuje plochu ob anského vybavení „Pod obecním ú adem" a v místní ásti Dubi né Samoty
„U k ižovatky" (OV1, OV2, OV3 a OV4)
KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V centrální ásti obce je navrhována zm na funk ního využití v lokalit pod obecním ú adem (PV1, VZ1)
pro funkci kulturn spole enskou - s ozelen ním doprovodní zelení u komunikace a kolem otev ené
meliora ní stoky, s rekultivací a vybudováním zádržného rybní ka a dopl ujících odstavných ploch pro
parkování vozidel. V jihozápadní a jižní ásti sídla Dubi né se navrhuje plocha ve ejných prostranství ve ejná zele (VZ2, VZ3).
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Likvidace domovního odpadu je zajiš ována svozem na ízenou skládku a tento systém bude i nadále
zachován. Bude povoleno pouze takové podnikání, které skladováním odpad v etn nebezpe ných látek
nenaruší životní prost edí a nebude zát žovým rizikem pro obyvatele.
Obec Dubi né má již vymezenou plochu pro sb rný dv r u silnice na Malé Dubi né, mimo obec viz grafická ást hlavního výkresu.
U navrhovaných ploch bydlení, kde je požadavek ešení územní studie, bude ešeno umíst ní plochy
(shromaž ovacího místa) pro t íd ný komunální odpad.
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CIVILNÍ OCHRANA
Návrh ploch pro požadované pot eby:
ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla
V ešeném území se neo ekává pr chod pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejímž p vodcem m že
být vodní dílo.
zóny havarijního plánování
ešené území neleží v zón havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma
svou produkcí a skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem.
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný obecní ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu. Ukrytí bude
provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom a v provozních
a výrobních objektech po jejich úprav na improvizované úkryty. Je možno po ítat s využitím ochranných
prostor jednoduchého typu v budovách, které mají nejmenší dob hovou vzdálenost od místa ohrožení.
V p ípad pot eby ukrytí obyvatel a návšt vník obce p i vzniku MU v dob míru zajiš uje obecní ú ad
ochranu osob p ed kontaminací nebezpe nými látkami (pr myslová havárie, únik nebezpe né látky
z havarovaného vozidla apod.) p edevším za využití ochranných prostor jednoduchého typu ve vhodných
ástech obytných dom a provozních, výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan provád ny
úpravy proti pronikání nebezpe ných látek.
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Zajišt ní evakuace organizuje obecný ú ad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný
ve stávajících objektech.
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Toto opat ení bude dle pot eby zajiš ováno v dob po vzniku mimo ádné události. K tomu budou využity
vhodné prostory v rámci obce, p ípadn blízkého okolí. Skladování prost edk individuální ochrany pro
zabezpe ované skupiny osob ve školských a zdravotnických za ízeních bude prozatímn ešeno v centrálních
skladech mimo území obce.
vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území
obce.
Na území obce se nenacházejí nebezpe né látky, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko spojené
s p ípadnými haváriemi.
záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace
Jako místo pro dekontaminaci osob, p ípadn pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít
nap . za ízení umýváren, sprch, istíren, garáží v tších firem, napojených na navrhovanou kanalizaci a
vodovod. Pro dekontamina ní plochy v podstat posta í zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem
a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s p ívodem
vody nebo páry. Záhrabovišt není v katastru obce vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst
nákazy a odvezena do míst ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
Na ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti
proniknutí kontaminant (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn ukrývané
osoby chránit improvizovaným zp sobem (ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la).
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nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve spolupráci
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán pro p ípady mimo ádné situace.
zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení
Tato oblast bude v p ípad obce zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m
Obecným ú adem za využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací
a dalších náhradních prvk varování.
e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, ploch zm n
v krajin a stanovení podmínek pro využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti
krajiny, protierozních opat ení, ochrany p ed povodn mi, rekreaci, dobývání nerost a podobn
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Ve volné krajin je podmín
umožn no zales ování pozemk na plochách navazujících (pokud je ú elné a
nutné tuto návaznost vyžadovat viz dále v textu) na stávající PUPFL a na plochách, jejichž zalesn ním dojde
k ucelení PUPFL. Nesmí se jednat o zem lskou p du s I. a II. t ídou ochrany. Dále je ve volné krajin
podmín
umožn no z izování vodních ploch a umis ování do asných staveb pro zabezpe ení zem lské
innosti, jako jsou seníky, v elíny, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk ,
podmín
realizace komunitního kompostování, polních hnojiš za spln ní zákonných podmínek ZPF.
Stanovení koncep ních podmínek pro zm ny v jejím využití
-

dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti
a obnovení uchování jejích estetických hodnot a kulturní pam ti
revitalizace povodí ( ních systém )
protipovod ová ochrana území a osídlení
zajiš ování ochrany vodních zdroj
ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu, láze ství.

NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
V návrhu jsou vymezeny plochy pro prvky ÚSES - biocentra a biokoridory, pro které platí podmínky pro
využití uvedené v tabulce, a to i v p ípad jejich p ekryvu.
TABULKA PRVK ÚSES
íslo prvku

Charakter prvku

Význam

Název

NBK 117

biokoridor

nadregionální

Hlubocká obora

RBC 608

biocentrum

regionální

Hlincova Hora

LBC 1295

biocentrum (vložen do NBK)

lokální

K Rudolfovu

LBC 1296

biocentrum (vložen do NBK)

lokální

K Bab

LBC 1297

biocentrum (vložen do NBK)

lokální

Nad Lusným rybníkem

LBK 0171

biokoridor

lokální

Vrátecký potok

Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:
1)
Zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk ÚSES
2)
Zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES navržených nebo nefunk ních.
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V p ípad p ekryvu prvk územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným zp sobem
využití jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvk ÚSES.

Prvky ÚSES
(jedná se o funkci p ekryvnou)
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, p ípustné i podmín
p ípustné, které zajiš uje vysoké zastoupení druh organism
a p irozenou skladbu bioty a které nenarušuje nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesnižuje aktuální
míru ekologické stability sou asných ÚSES nebo neznemož uje založení navrhovaných ÚSES.
Podmín

p ípustné využití

Nezbytn nutné liniové stavby technické a dopravní infrastruktury (nap . silnice, místní a ú elové
komunikace, cyklistické a p ší komunikace), rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnic II. a III.
íd, místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr a nezbytné
stavby pro lesní (nap . krmelce) za spln ní podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funk nosti ÚSES
a nevytvá ení migra ních bariér.
Nep ípustné využití
Zm ny zp sobu využití, 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), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny
zp sobu využití, které by znemožnily nebo ohrozily funk nost ÚSES, nebo územní ochranu ploch
navrhovaných k za len ným do nich. Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících
s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím. Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu
se zájmy a ochranou p írody a krajiny. Umis ování oplocení a jiných p ekážek v pohybu zv e a lidí.
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího
elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného využití, nep ípustného
využití (v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení podmín
ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru
a struktury zástavby, stanovení rozmezí pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich
využití)
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
Z grafické ásti je patrné len ní ešeného území do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy
jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ujícím zp sob využití.
Definice použitých pojm
Obecn
Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) 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 regulativy
umož ující zm ny sou asného stavu. (Nap íklad sou asná zastav nost budovami m že být již v sou asnosti
vyšší, než umož uje plošný regulativ pro možnost p ístavby).
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
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zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého zp sobu funk ního
využití bez teras, p ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk ;

Zastav nost celková
- veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám, celkovou
zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami a v etn teras a p ístupových cest a všech
zpevn ných ploch a bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
- plocha 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 regulativy
Výška budovy
- výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 - 3,5 m;
- obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst
na vn jším líci výšky 0 - 1 m;

obvodové st ny

Výška budovy do h ebene v metrech
- výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním
terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;
Prostorové regulativy
St echa - typ
- regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze
malé ásti p dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro
venkovní posezení, samostatné garáže, k lny, viký e atd.;
- nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech (násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových
st ech vedle sebe, ...);
- u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo 4m;
St echa - sklon
- regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny; výjimku mohou tvo it pouze
malé ásti p dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro
venkovní posezení, samostatné garáže, k lny, viký e atd.
dorys budovy
dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ;

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy bydlení - stav

B

ípustné využití
estavby, rekonstrukce a modernizace individuálního bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto
typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská
vybavenost, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví,
krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní
musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže
pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, z izování místních komunikací,
nezbytná technická infrastruktura, ve ejná zele .
Podmín

p ípustné využití

Dostavba a p estavba za podmínky dodržení navržených regulativ zohled ujících kontext s pr elím dom
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se zp ísn nou regulací, která jsou vymezena hodnotami H1-H4 a danou pohledovou exponovaností z
prostoru návsi).
Na území Dubi ného se nachází poddolované území po t žb rud . 2073 s názvem „Dubi né 2", . 2080 s
názvem „Dubi né 1", . 2071 s názvem „ eské Bud jovice 5 -Dobrá Voda" a . 2104 s názvem „Rudolfov
u eských Bud jovic".
Vzhledem k existenci poddolovaného území m žou být v t chto lokalitách ztíženy podmínky pro zakládání
staveb.
Plochy pro bydlení nad poddolovaným územím jsou p ípustné pouze za podmínky dodržení normy
SN 730039 „Navrhování objekt na poddolovaném území“, za podmínky kladného posudku inženýrského
geologa, nebo zpracování inženýrsko - geologického pr zkumu.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb
a autobazary. Výstavby samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní
chaty, stavební bu ky apod.).
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše

stávající po et s možností
dopln ní nových RD

Zastav nost celková v etn dostaveb

stávající, v p ípad dostaveb
maximáln 35 %

Výškové regulativy
Výška budovy

stávající
nebo 1 nadzemní podlaží
+ podkroví

Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo u dostaveb
maximáln 9,5 m

Výška ímsy v metrech

maximáln 5,5 m

Prostorové regulativy
St echa - typ

stávající
s možnými úpravami na st echy
sedlové,
polovalbové, valbové
(za podmínky h ebene delšího
než 4 m)

St echa - sklon

28° - 45°

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy bydlení - návrh

B

ípustné využití
estavby, rekonstrukce a modernizace individuálního bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto
typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská
vybavenost, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví,
21

krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní
musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže
pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, z izování místních komunikací,
nezbytná technická infrastruktura, ve ejná zele .
Podmín

p ípustné využití

Na území Dubi ného se nachází poddolované území po t žb rud . 2073 s názvem „Dubi né 2", . 2080 s
názvem „Dubi né 1", . 2071 s názvem „ eské Bud jovice 5 -Dobrá Voda" a . 2104 s názvem „Rudolfov
u eských Bud jovic".
Vzhledem k existenci poddolovaného území m žou být v t chto lokalitách ztíženy podmínky pro zakládání
staveb.
Plochy pro bydlení nad poddolovaným územím jsou p ípustné pouze za podmínky dodržení normy
SN 730039 „Navrhování objekt na poddolovaném území“, za podmínky kladného posudku inženýrského
geologa, nebo zpracování inženýrsko - geologického pr zkumu.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující venkovské
prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení,
za ízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 25 %

Zastav nost celková

maximáln 35 %
minimáln 600 m2

Velikost stavebních parcel
Výškové regulativy
Výška budovy

1 nadzemní podlaží
+ podkroví

Výška budovy do h ebene v metrech

maximáln 9,5 m

Prostorové regulativy
St echa - typ

sedlové, polovalbové, valbové

St echa - sklon

28° - 45°

Po et staveb na navržených plochách:
B 1 Plocha bydlení, lokalita Dubi né západ

maximáln 15 RD

B 2 Plocha bydlení, lokalita Samoty

maximáln 1 RD

B 3 Plocha bydlení - Dubi né sever Samoty

maximáln 10 RD

B 4 Plocha bydlení - Dubi né západ

maximáln 3 RD

B 5 Plocha bydlení - „U Rejšk "

maximáln 2 RD

B 6 Plocha bydlení- Samoty

maximáln 4 RD

B 6a Plocha bydlení, lokalita Na Samotách

maximáln 2 RD

B 6b Plocha bydlení, lokalita Na Samotách

maximáln 1 RD
maximáln 2 RD (2 RD
na pozemku parc. . 249/9)

B 7 Plocha bydlení- Samoty

dostavba, p ístavba, rozší ení

B 8 Plocha bydlení - Malé Dubi né

maximáln 1 RD

B 9 Plocha bydlení v lokalit Ke Kališti
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B 10 Plocha bydlení v lokalit Ke Kališti

maximáln 1 RD

B 11 Plocha bydlení - Malé Dubi né

maximáln 1 RD

B 12 Plocha bydlení - Samoty

maximáln 4 RD

B 13 Plocha bydlení- Samoty

maximáln 1 RD

B 14 Plocha bydlení - Samoty

maximáln 1RD

B 15 Plocha bydlení - Samoty

maximáln 3 RD

B 16 Plocha bydlení - Malé Dubi né

maximáln 1RD

B 17 Plocha bydlení - Malé Dubi né

maximáln 6 RD

B 18 Plocha bydlení - Kališt

maximáln 1 RD

B 19 Plocha bydlení, lokalita sever

maximáln 1 RD

B 20 Plocha bydlení, Dubi né východ

maximáln 3 RD

B 21 Plocha bydlení, Samoty Jih

maximáln 1RD

B 22 Plocha bydlení, Dubi né U lyža ské louky 1

maximáln 1RD

B 23 Plocha bydlení, Dubi né U lyža ské louky 2

maximáln 3 RD

B 24 Plocha bydlení, Samoty západ

maximáln 5 RD umíst ných v
rámci územní studie maximáln
3 RD v ásti, kde povinnost
studie není stanovena

B 25 Plocha bydlení, lokalita sever

maximáln 1RD

B 26 Plocha bydlení, Samoty U K ižovatky 2

maximáln 2RD (1 RD na
pozemku parc. . 233/17 a 1 RD
na parc. . 233/18)

B 27 Plocha bydlení, Samoty U K ižovatky 1

maximáln 1RD

B 28 Plocha bydlení, Dubi né Severozápad

maximáln 6 RD

B 30 Plocha bydlení, Na Samotách

maximáln 3 RD

B 31 Plocha bydlení, Na Samotách

viz B 26

B 32 Plocha bydlení, Na Samotách

maximáln 2 RD

B 33 Plocha bydlení, jihozápadn od Malého Dubi ného

maximáln 3 RD (1 RD na
pozemku parc. . 249/12 a 2 RD
na pozemku parc. . 249/7)

B 34 Plocha bydlení, jihozápadn od Malého Dubi ného

maximáln 1 RD

B 35 Plocha bydlení, Malé Dubi né

maximáln 1 RD

B 36 Plocha bydlení, Malé Dubi né - osady

maximáln 2 RD

B 37 Plocha bydlení, Malé Dubi né

maximáln 2 RD

B 39 Plocha bydlení, severovýchodní ást sídla Dubi né

maximáln 1 RD
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Hlavní využití

Kód plochy

Plochy ob anského vybavení - stav, návrh

OV

ípustné využití
Funkce poskytující ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací služby
netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, ú ady státní správy,
služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná
funk ním využitím území, plochy ve ejné zelen v etn architektonických prvk parteru, nákupní za ízení,
ostatní podnikání a služby, pokud nevyžadují vyhlášení OP a negativn neovliv ují své okolí, nezbytná
technická infrastruktura.
Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba
a sklady.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše

stávající po et s možností
dopln ní objekt nových

Zastav nost celková

stávající,
u návrh a dostaveb neomezená
(100 %)

Výškové regulativy
Výška budovy

stávající,
u návrh a dostaveb maximáln
2 nadzemní podlaží + podkroví

Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo maximáln
11,5 m

Výška ímsy v metrech

maximáln 8,5 m

Prostorové regulativy
St echa - typ

stávající, u dostaveb a zm n
staveb sedlová, polovalbová,
valbová

St echa - sklon

28° - 45°

dorys budovy

evážn obdélníkový
1:1,5 - 1:3

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy rekreace - stav, návrh

R

ípustné využití
Jsou to plochy ur ené k hromadnému provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. P ípustné je
izovat sportovišt a h išt , d tské h išt , jednoduché stavby, pokud je vymezena zastavitelná plocha
(s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského
zázemí (tribuny, šatny, sociální za ízení, bufety), parkovací a odstavná stání vyvolaná funk ním využitím
území, ve ejná zele , nezbytná technická infrastruktura. Jsou to plochy ur ené pro innosti, d je a za ízení
související s individuální rekreací. Stávající objekty individuální rekreace lze p estavovat, modernizovat
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a rekonstruovat s možností p dorysného rozší ení max. o 25% sou asn zastav né plochy (dle kolauda ního
rozhodnutí bez zpevn ných ploch a teras).
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli innosti a funk ní
využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto funk nímu využití.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Výškové regulativy
Výška budovy

stávající, u návrh a dostaveb
ízemní ú elové objekty území

Výška budovy do h ebene v metrech

stávající nebo
maximáln 4,5 m

Výška ímsy v metrech

stávající nebo
maximáln 3,5 m

Prostorové regulativy
St echa - typ

stávající nebo sedlová,
polovalbová, valbová

St echa - sklon

20° - 45°

dorys budovy

stávající, u návrh p evážn
obdélníkový
1:1,5 - 1:3

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy výroby a skladování - stav

VS

ípustné využití
ípustné je z izovat skladové prostory a za ízení poskytující zem lské služby a obchod, parkovací
a odstavná stání pro pot ebu vyvolanou využitím území, nezbytná technická a dopravní infrastruktura.
Rovn ž drobná živo išná odchovna skotu.
Podmín

p ípustné využití

Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že
budou spln ny hygienické limity.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží nap . hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi
mimo pozemky související se stavbou.
Nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele.
V územích, která t sn p iléhají k zastav nému území nebo zastavitelné ploše, je nep ípustné takové využití,
které by svým rozsahem, obsahem, hlukem, zápachem apod. narušovalo obytnou pohodu nad meze
stanovené p íslušnými právními p edpisy i normami v územích, v nichž je bydlení na základ územního
plánu umožn no. Mezi nep ípustná využití se však ne adí pravidelné obd lávání zem lské p dy a s ním
spojené innosti i použité prost edky.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami

stávající, u dostaveb maximáln
25

25 %
Zastav nost celková

stávající, u dostaveb maximáln
35 %

Velikost stavebních parcel

není vymezeno

Výškové regulativy
Výška budovy

stávající, u dostaveb 1 nadzemní
podlaží + p dní prostor

Výška budovy do h ebene v metrech

maximáln 11,5 m

Prostorové regulativy
St echa - typ

stávající nebo polovalbová,
valbová

St echa - sklon

20° - 45°

dorys budovy

stávající, u dostaveb p evážn
obdélníkový
1:1,5 - 1:3

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy výroby a skladování - návrh

VS1

Podmín

p ípustné využití

FVE za podmínky do asného záboru ZPF pro velkoplošné umíst ní solárních panel a doprovodné
technologie v etn p ístupové komunikace o ší ce 3m a za podmínky, že výška stavby bude omezená tak,
aby FVE nebyla viditelná ze strany státní silnice.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti, stavby a za ízení, které nejsou ur eny v p ípustném využití území. (Mimo FVE nelze na
navržené ploše realizovat nic.)

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy technické infrastruktury - stav, návrh

TI

ípustné využití
Umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a OV, elekt inu,
plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpad , vodohospodá ské
plochy apod.), bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je
ípustné provozovat stavby pro výrobu drobn jšího charakteru, zázemí a uskladn ní techniky pro údržbu
svahu pro lyžování, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro pot ebu vyvolanou tímto
funk ním využitím území svým charakterem funkcí a m ítkem odpovídající.
ípustné využití
Dostavba nad poddolovaným územím je p ípustné pouze za podmínky dodržení normy SN 730039
„Navrhování objekt nad poddolovaném území“, za podmínky kladného posudku inženýrského geologa,
nebo zpracování inženýrsko - geologického pr zkumu.
Nep ípustné využití
Jsou veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží mimo pozemky související se stavbou (hlukem,
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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 d tských za ízení, budov
sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd.).

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury - stav, návrh

DI

Podmín né využití
Plochy silni ní dopravy zahrnující silni ní pozemky silnic III. t ídy a místních komunikací, v etn
pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace, nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a
doprovodné a izola ní zelen , a dále pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení,
nap íklad autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy. Cyklistická a p ší komunikace v etn
chodník a zelených pás v navržené výstavb . Plochy ur ené pro 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.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy ve ejného prostranství - stav, návrh

PV

ípustné využití
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky,
památníky, vysazovat aleje, výsadba zelen obecn , vodních prvk , záchytných rybní , stavby p ších
komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy, pouta e, výv sky), obslužné komunikace,
parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související s vytvo ením technického zázemí a technické
infrastruktury. Na ploše PV 1 je p ípustná realizace h išt a vodní plochy (nap . návesní rybník,
protipožární nádrž).
Poznámka (dle platných právních p edpis ke dni vydání ÚP platí p íslušná ustanovení SZ; po zm
SZ
vstupují do platnosti nová ustanovení SZ dle jeho zm n a dopl ):
Nejmenší ší ka ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemek
bytového domu, je 12 m. P i jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až na 10,5 m.
Nejmenší ší ka ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemek
rodinného domu, je 8 m. P i jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až na 6,5 m.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství - ve ejná
zele - stav, návrh

VZ

ípustné využití
Osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, památníky, vodní prvky, záchytné rybní ky,
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vysazovat aleje, výsadba zelen obecn , drobné stavby informa ního charakteru (mapy, pouta e,
výv sky). Na ploše VZ 1 je p ípustná realizace vodní plochy (nap . návesní rybník, protipožární nádrž).
Podmín

p ípustné využití

Hromadné provozování sportovních aktivit (nap . sjezdové lyžování, b žecké trasy, stezky pro p ší a
cyklisty apod.), za ízení pro odpo inek a relaxaci, obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná
využitím území, stavby související s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury za
dodržení podmínky, že nebude narušeno hlavní využití plochy.
Nep ípustné využití
Jakékoliv využití omezující volný pohyb a pobyt obyvatel, trvalé stavby pro soukromé i komer ní
využití, výstavba mobilních dom , stavby pro výrobu a skladování, a dále veškeré provozy a innosti,
které jsou provázeny hlukem, astým dopravním provozem nebo svými negativními vlivy jinak narušují
funkce zóny.

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy vodní a vodohospodá ské - stav

VV

ípustné využití
Vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, je možno z izovat p emost ní
a lávky, stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky, pro rekrea ní vodní plochy, mola, p ístavišt
a jiná sportovní za ízení, výstavba tech. infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Hlavní využití

Plochy zem

Kód plochy

lské - stav

Z

ípustné využití
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní
všech zákonných podmínek. P ípustná jsou protierozní a protipovod ová opat ení - budování záchytných
íkop kolem ohrožených pozemk , z izování obd lávaných nebo zatravn ných pr leh , terasování
svažitých pozemk , znovuz izování mezí, z izovat a provozovat na t chto územích inženýrské sít
a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování p ilehlého území, ú elové a místní
komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti
(seníky, v elíny, silážní jámy atd.), z izování menších vodních ploch.
Nep ípustné využití
V územích, která t sn p iléhají k zastav nému území nebo zastavitelné ploše, je nep ípustné takové
využití, které by svým rozsahem, obsahem, hlukem, zápachem apod. narušovalo obytnou pohodu nad
meze stanovené p íslušnými právními p edpisy i normami v územích, v nichž je bydlení na základ
územního plánu umožn no. Mezi nep ípustná využití se však ne adí pravidelné obd lávání zem lské
dy a s ním spojené innosti i použité prost edky.
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné.
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Hlavní využití

Kód plochy

Plochy smíšené nezastav ného území - stav

NS

ípustné využití
Ve volné krajin , v takto definovaném funk ním typu a na takto ozna ených plochách je možné realizovat
výstavbu ú elových komunikací, polních cest, technické infrastruktury, z izování menších vodních ploch,
zalesn ní. Doporu ená je výsadba alejí a ochranné zelen . Lze povolovat stavby pro zabezpe ení
zem lské innosti (seníky, v elíny, atd.), lesnické, myslivecké a rybniká ské innosti (krmelce, posedy,
oplocenky, sklady krmiva u rybník ). P ípustná jsou protierozní a protipovod ová opat ení -budování
záchytných p íkop kolem ohrožených pozemk .
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní
plochy) za spln ní všech zákonných podmínek.
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo p ípustného využití je toto území nezastavitelné.

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy lesní - stav

L

ípustné využití
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.
Podmín

p ípustné využití

V ochranném pásmu lesa situovat funk ní plochy zastavitelného území za p edpokladu, že p ed realizací
veškeré výstavby, která se dotkne 50-ti metrového ochranného pásma PUPFL je nutno zažádat p íslušný
orgán státní správy les o souhlas s umíst ním stavby v ochranném pásmu PUPFL. Dále je nutné
respektovat podmínky vlastník PUPFL, které mohou mít vliv na využití ploch zasahujících do
ochranného pásma PUPFL. Pouze nezbytn nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, pro myslivost
a ochranu p írody.
Pouze nezbytn nutné stavby dopravní a technické infrastruktury.
Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nár st plochy
o max. 25 % prvotn zkolaudované plochy).
Nep ípustné využití
Všechny innosti a za ízení krom výše uvedených (nap . výstavby objekt bydlení, sportu a rekreace,
individuální rekreace apod.)

Hlavní využití

Kód plochy

Plochy p írodní - stav

NP

ípustné využití
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
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sou asných funk ních biokoridor .
Podmín

p ípustné využití

Funk ní využití pouze nezbytn nutné liniové stavby k ížící biokoridor, vodohospodá ská za ízení,
atd., p i co nejmenším zásahu a narušení funk nosti biocenter.

OV

Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, 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 pak zm ny, které jsou v rozporu
s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny funk ního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení
chyb jících ástí biokoridor , rušivé innosti, jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba
nerostných surovin, apod., mimo inností podmín ných.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY 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 ást stavby. Navrhované funk ní využití ploch dot ených
edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží nap . hlukem, prachem, m že být realizováno teprve po
provedení takových opat ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zát ž
a všechny zjišt né negativní vlivy nebo tuto hygienickou zát ž vylou í.
které plochy ur ené pro výstavbu jsou z v tší ásti meliorované, je nutné p ed zahájením výstavby provést
úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti.
OCHRANA VE EJNÉHO ZDRAVÍ
Ochrana p ed negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury
V plochách v blízkosti silnice III. t ídy a trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby
pro ob anské vybavení typu staveb pro ú ely školní a p edškolní výchovy a pro zdravotní, sociální ú ely,
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.
Ochrana p ed negativními vlivy z provozu
Pro plochy výroby a skladování, plochy technické infrastruktury, plochy ob anského vybavení (jedná se
o plochy stávající i navrhované) platí, že hranice negativních vliv (nap . hluk, prašnost apod.) bude
max. na hranici této plochy rozdílného zp sobu využití (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. V ploše negativního vlivu je možno umis ovat ojedin le stavby pro bydlení za podmínky, že
bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném
venkovním i vnit ním prostoru staveb.
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 6 m od b ehové hrany.
UMIS OVÁNÍ STAVEB V OCHRANNÉM PÁSMU PUPFL
Dojde-li k dot ení lesních pozemk do vzdálenosti 50 m od jejich okraje, je nutný souhlas orgánu státní
správy les . ten je vydáván p íslušným orgánem státní správy les (Magistrát m sta eské Bud jovice,
odbor ochrany životního prost edí) závazným stanoviskem dle § 48 odst. 2 písm. c) citovaného zákona.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržené koridory - plochy pro silnici I. t ídy, vodovod, kanalizaci, elektrické vedení k trafostanicím - jsou
vymezeny jako ochrana území pro realizace zám
výstavby technické infrastruktury. Tato území je nutno
chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících ízeních (v etn prostoru pro
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OP plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad také následný p ístup k nim. P sobnost
koridoru pro vedení sítí tech. infrastruktury 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 p dnímu fondu.
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 výkresu - Výkres ve ejn prosp šných staveb,
opat ení a asanací, v Hlavním výkresu
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

DI 1 Za Humny

Návrh plochy pro rozší ení Dubi né
stávající místní komunikace
pod kopcem sm r Samoty Dubi né

DI 2 U Rejžk

Návrh plochy pro rozší ení Dubi né
stávající místní komunikace
U Rejžk

DI 3 Na Samotách

Návrh plochy pro rozší ení Dubi né
stávající místní komunikace
u tlakové stanice

DI 4 Ke Kališti

Návrh
plochy
prodloužení
komunikace
za
zp ístupn ní
pozemku

TI - E1 Technická infrastruktura

Návrh plochy pro trafostanici Dubi né
T3 s el. vedením VN 22 kV severní ást Dubi né

pro Dubi né
místní
ú elem
lesního

TI Kj1 Technická infrastruktura Navržená trasa gravita ní Dubi né
kanalizace - severozápad a
Malé Dubi né - Samoty
severovýchod Dubi né
TI Kj2 Technická infrastruktura Navržená trasa gravita ní Dubi né
jednotné
kanalizace
- Dubi né
Dubi né - eské Bud jovice
TI Ks1 Technická infrastruktura Navržená
trasa
pro Dubi né
splaškovou kanalizaci - Malé
Malé Dubi né - Samoty
Dubi né
TI - P1

Navržená
trasa
STL Dubi né
plynovodu - lokalita Dubi né
sever

TI - V1

Návrh trasy vodovodního Dubi né
adu - lokalita Dubi né sever

V návrhu ÚP Dubi né není uvažováno s návrhem VPO.
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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 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 p ípadn dalších údaj podle § 8 odst. 1 katastrálního zákona
Návrh ve ejn prosp šných opat ení a staveb, pro které lze uplatnit p edkupní právo, je vyzna en
v samostatném výkresu - Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací a Hlavní výkres.
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
KÓD
VZ2

EL
Plocha ve ejného
prostranství
ve ejná zele
jihozápadní
ást
sídla Dubi né

PARCELA
ÍSLO
ást 114/1

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

EDKUPNÍ
PRÁVO

Dubi né

Obec Dubi né

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

EDKUPNÍ
PRÁVO

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
KÓD

i)

EL

PARCELA
ÍSLO

VZ1

Plocha ve ejného 113
prostranství
ve ejná zele
západní ást sídla
Dubi né

Dubi né

Obec Dubi né

VZ2

Plocha ve ejného
prostranství
ve ejná zele
jihozápadní
ást
sídla Dubi né

Dubi né

Obec Dubi né

VZ3

Plocha ve ejného
prostranství
ve ejná zele - jižní
ást sídla Dubi né

170/13,
173/2, Dubi né
171/1,
168/1,
167/1,
168/2,
167/12,
172/2,
166/3,
172/1,
173/1,
ást 164,
ást 163/3,
ást
175/2, 176/1, ást
160/1,
159/2,
159/1, ást 158/71

Obec Dubi né

ást 114/1

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 Dubi né vymezuje plochy s rozdílným zp sobem využití, u kterých je nutné prov ení zm n jejich
využití územní studií. Jedná se o lokality v obci Dubi né (US1 a US2) a Na Samotách (US3, US4 a US5).
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Výkres základního len ní územn vymezuje plochy ešené územními studiemi. Územní studii nutno po ídit
do doby zahájení první výstavby v ešeném prostoru - nejpozd ji do 4 let od nabytí ú innosti zm ny . 1 ÚP.
Zm nou . 1 došlo ke zmenšení zastavitelné plochy B 1 a tím i ke zmenšení rozsahu plochy pro zpracování
územní studie US 1.
j) Údaje o po tu list návrhu územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
1. Dokumentace ÚP obsahuje v originálním vyhotovení:
15 list A4 textové ásti
2. Grafická ást ÚP je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy jako p íloha . 1 a obsahuje celkem
4 výkresy:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Koncepce ve ejné infrastruktury
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací

Zm na . 3 ÚP Dubi né nem la dopad na grafickou ást.
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1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000

