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 Zastupitelstvo obce Semn vice p↵íslu�né podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona ⌥. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ↵ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j�ích p↵edpis�, za 
pou⇣ití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona ⌥. 500/2004 Sb., správní ↵ád, ve zn ní 
pozd j�ích p↵edpis�, § 13 a p↵ílohy ⌥. 7 vyhlá�ky ⌥. 500/2006 Sb., o územn  analytick✏ch podkladech, 
územn  plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn  plánovací ⌥innosti, ve zn ní pozd j�ích 
p↵edpis�,

 vydává

 formou opat↵ení obecné povahy

 ÚZEMNÍ PLÁN SEMN⇥VICE

a) Vymezení zastav�ného území
 Na území obce Semn vice je k datu 10. 1. 2014 vymezeno celkem deset zastav n✏ch území. 
 Vymezení zastav ného území je znázorn no ve v✏kresové ⌥ásti územního plánu: v✏kres 
základního ⌥len ní území (1) a hlavní v✏kres (2).

b) Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

 b.1) Vymezení ⌦e↵eného území
 ⇤e�en✏m územím je správní území obce Semn vice (⌥íseln✏ kód: 554201), které tvo↵í 
katastrální území Semn vice (⌥íseln✏ kód: 747343), katastrální území Pocinovice u Semn vic (⌥íseln✏ kód: 
615978), katastrální území ⌅lovice u Bukovce (⌥íseln✏ kód: 615986). ⇤e�ené území se nachází v okresu 
Doma⇣lice (⌥íseln✏ kód: 0321), Plze⌦ském kraji (⌥íseln✏ kód: 43).

 b.2) Koncepce rozvoje ⌦e↵eného území
 Územní plán Semn vice si klade za cíl vytvo↵it územní p↵edpoklady pro zachování specifické 
rázovitosti, zachovat a návrhem podpo↵it p↵írodní  a krajiná↵ské hodnoty kulturní krajiny. Pro rozvoj 
podstatná je pom rn  dobrá dopravní dostupnost v t�ích sídelních útvar�.  
 Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌥elné vyu⇣ívání zastav ného území a zajistit 
ochranu nezastav ného území a to zejména stávajících p↵írodních a kulturních hodnot v krajin . Územním 
plánem jsou vytvo↵eny podmínky zejména pro p↵im ↵en✏ rozvoj venkovského bydlení v obci, rozvoj 
ve↵ejné zelen  a technické infrastruktury. 
 Územním plánem jsou dány podmínky pro obnovu naru�ené p�vodní urbanistickou struktury 
jednotliv✏ch sídelních útvar� a jejich kulturn -historick✏ch hodnot s mo⇣ností adekvátního vyu⇣ití t chto 
území pro hospoda↵ení na venkov  (smí�ené venkovské vyu⇣ití).  
 Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní ochranu �ir�ího území p↵ed záplavami, 
podmínky pro zv✏�ení ekologické stability a retence vody v krajin  v⌥etn  protierozních opat↵ení. 

 b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

 Urbanistická v�chodiska, kulturn�-historické hodnoty
 Krajina západního okraje Plaské pahorkatiny má charakter zem d lské krajiny s⌘vesnick✏mi sídly 
kompaktních p�dorys�, rozlo⇣en✏mi  ve vzájemn✏ch vzdálenostech odpovídajících mírn  zvln nému 
terénu s⌘nev✏raznou ⌥lenitostí. Obce starého zalo⇣ení (12. a 13. stol) mají drobné, ale v⌘p↵ehledné krajin  
z↵etelné, kulturní dominanty kostel� (zde kostel sv. Ji↵í v Semn vicích).
 Sou⌥asn✏ charakter sídel je ur⌥en p�vodní st↵edov kou zástavbou, územní rozvoj od poloviny  
19. století tuto zástavbu p↵íli� nenaru�il. Stávající urbanistická struktura jednotliv✏ch sídel musí b✏t 
zachována a s p↵ihlédnutím k jejich velikosti logicky rozvinuta. ÚP Semn vice vytvá↵í podmínky pro 
ochranu v�ech kulturn -historick✏ch a urbanistick✏ch hodnot v⌘území, které v⌘zásad  respektuje a je s⌘nimi 
koordinován.

 Návrhem ÚP je respektováno základní prostorové ⌥len ní zastav ného území:
 ⌘ Semn⇥vice jsou nejv t�ím sídlem v ↵e�eném území. Severní ⌥ást obce tvo↵í statky orientované 
kolmo do prostoru rozlehlé návsi, na které se p�vodn  rozkládal rybník. Patrn  nejstar�í skupinu dom� 
tvo↵í zástavba v okolí kostela sv. Ji↵í. Statky s p↵evá⇣n  kolmou orientací jsou rozmíst ny v pom rn  
prudkém severním svahu. 
 Pocinovice jsou sídlem ulicového typu. V t�ina dom� má podélnou orientaci. Ve st↵ední ⌥ásti u 
malého rybníka stojí n kolik v terénu voln  rozmíst n✏ch chalup. Ve st↵ední ⌥ásti sídla se nachází obdélná 
kaple s trojbok✏m záv rem datovaná do r. 1893. Ve st↵edov ku zde bylo panské sídlo. Na severním okraji 
obce je umíst n rozlehl✏ pansk✏ statek, jeho⇣ p�vodní, z velké ⌥ásti nedochované, budovy byly rozmíst ny 
kolem obdélného dvora s rybní⌥kem. 
 �lovice jsou men�í sídlo, které je silnicí a velk✏m rybníkem rozd leno na dv  samostatné ⌥ásti. 
V ji⇣ní ⌥ásti stojí podél hlavní a bo⌥ní cesty n kolik men�ích dom� s r�znou orientací. V severní ⌥ásti stojí 
n kolik, na stoupající cestu kolmo orientovan✏ch, statk�. Pod statkem datovan✏m r. 1889 stojí nevelká 
�estiboká kaple se stanovou st↵echou.
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 V⌘↵e�eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty (popis v ⌥ásti od�vodn ní):
- ochrana panoramatu Semn vic s v✏znamnou kulturní dominantou - kostelem sv. Ji↵í,
- vymezené archeologické zóny I. a II. stupn  stupn , 
- nemovité kulturní památky - areál kostela sv. Ji↵í v Semn vicích,
- nemovitá kulturní památka - fara ⌥. p. 4 v Semn vicích,
- nemovitá kulturní památka - areál usedlosti ⌥. p. 12 v Semn vicích,
- zajímavé stavby, drobné památné objekty,
 a dal�í drobné sakrální objekty (k↵í⇣ky) v celém zájmovém území.

 P⌦írodní hodnoty
 ÚP Semn vice vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech p↵írodních hodnot v⌘území, které v⌘zásad  
respektuje a je s⌘nimi koordinován. V t�ina dochovan✏ch p↵írodních prvk� je územním plánem zapojena 
do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interak⌥ní prvky). 
 ⇤e�ené území má p↵evá⇣n  charakter zem d lské krajiny. Jedná se o mírn  zvln n✏ reliéf 
s⌘nev✏raznou ⌥lenitostí v⌘pramenné oblasti toku Chuchly, K↵akovského potoka a p↵ítok� Mezholezského 
potoka.  Nejvy��í místo ↵e�eného území se nachází severn  obce Semn vice (Pase⌥í 522 m n. m), nejni⇣�í 
místo je na v✏chod  území u potoka Chuchly (440 m n. m).
 Velk✏ v✏znam pro ekologickou stabilitu území mají prameni�t , malé rybní⌥ky a vodní plochy, 
dnes sice zanedbané, ale potenciáln  obnovitelné a funk⌥ní. Lesy v ↵e�eném území jsou tvo↵eny p↵evá⇣n  
borov✏mi, místy i smrkov✏mi, monokulturami s p↵ím sí listná⌥�. Pro krajinn✏ ráz a ekologickou stabilitu 
krajiny mají nenahraditeln✏ v✏znam. Nejv✏znamn j�í je velk✏ lesní komplex na severu k. ú. Semn vice 
nále⇣ející k Sedmiho↵ské oblasti (Semn vick✏ – Zádu�ní les).  Na n kolika místech p↵eru�ují velké lány 
polí men�í lesíky do 5 ha, které jsou z hlediska ekologické stability velmi cenn✏mi prvky. Do ↵e�eného 
území zasahuje Obora �ertáno,  která navazuje na Oboru Podrá⇣nici.
 Území obce Semn vice spadá do Doma⇣lickochodské a Sedmiho↵ské krajinné oblasti. V⌘⌘rámci 
Sedmiho↵ské oblasti do ↵e�eného území zasahují dv  krajinné dominanty a veduty: Semn vick✏ - Zádu�ní 
les a Sedmiho↵í.

 Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⌥len ní ↵e�eného území:
- p↵írodn  hodnotn✏ krajinn✏ celek zahrnující ⌥ást poho↵í Sedmiho↵í v⌥etn  okrajov✏ch partií.  
 Jedná se o charakteristick✏ krajinn✏ celek lesního masivu na podkov  ⇣ulov✏ch vrch�, která  
 vymezuje vnit↵ní lesnatou kotlinu. Krajinná dominanta a veduta;
- p↵írodn  hodnotn✏ krajinn✏ celek zahrnující komplex les� Semn vick✏-Zádu�ní les  -   
 charakteristické místo krajiny, které bezprost↵edn  navazuje na krajinn✏ celek Sedmiho↵í.  
 Pramenná oblast Horního Luhu a dal�ích bezejmenn✏ch p↵ítok� Mezholezského potoka.  
 Krajinná dominanta a veduta;
- p↵írodn  hodnotn✏ prvek zahrnující nejv✏�e polo⇣en✏ zalesn n✏ pahorek v území Pase⌥í.  
 P↵írodní a krajinná dominanta místního v✏znamu;
- agrocenóza roz⌥len ná hájky, remízky a travinok↵ovinat✏mi porosty podél komunikací, polních  
 cest, drobn✏ch vodote⌥í a meliora⌥ních p↵íkop�;

 V⌘↵e�eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty (popis v ⌥ásti od�vodn ní)::
- EVL CZ0323160 Pocinovice,
- p↵írodní park Sedmiho↵í,
- lesní komplex Obecního a Zádu�ního lesa,
- v✏znamné krajinné prvky ze zákona  - lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (i katastráln   
 neevidované); 
- v✏znamn✏ krajinn✏ prvek registrovan✏:
 VKP ⌥. HT-2-2003 (registra⌥ní ⌥íslo: 104 - D1, E1 - 2/21 - 21 - 20); Registrovan✏ VKP za⌥len n do 
 systému ÚSES jako biocentrum místního v✏znamu LBC 4. Nejv✏chodn ji umíst ná t�⌦  o  
 rozloze 0,8198 ha v⌘k.ú. ⌅lovice u Bukovce je za↵azena do soustavy Natura 2000 jako EVL  
 CZ0323160 Pocinovice. P↵edm tem ochrany je ⇣ivo⌥ich – ⌥olek velk✏.
- p↵írodní biotopy, které se v území ve fragmentech vyskytují,
- liniové prvky doprovodné zelen  katastráln  evidované ⌥i prvky zelen  na orné p�d ,
- katastráln  neevidované drobné vodote⌥e a malé vodní nádr⇣e v krajin .

 
c) Urbanistická koncepce
 Zastav né území plní p↵edev�ím obytnou funkci (v⌥etn  drobného podnikání a hospoda↵ení) a 
funkci rekreace (chalupa↵ení), men�í v✏znam má zem d lská v✏roba a ob⌥anská vybavenost (Semn vice). 
Z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití p↵eva⇣uje a nadále bude p↵eva⇣ovat vyu⇣ití smí�ené obytné s p↵eva⇣ujícím 
venkovsk✏m charakterem zástavby v p�vodním jádru sídla a navazující plochy bydlení v rodinn✏ch domech 
venkovského typu. I nadále bude p↵evládat vyjí⇣�ka za prací. Územní plán zachovává stávající funk⌥ní 
v✏robní za↵ízení. Nové plochy v✏roby a skladování nejsou navr⇣eny. Vzhledem k d�le⇣itosti za↵ízení v✏roby 
a v✏robních slu⇣eb pro stabilizaci sídelních útvar� mohou b✏t vybraná za↵ízení umís�ována i ve stávajících 
⌥i navr⇣en✏ch plochách, av�ak pouze v souladu s regulativy vyu⇣ití ploch. Ve shod  s navr⇣en✏mi regulativy 
bude mo⇣no v obci umís�ovat neru�ící za↵ízení drobné v✏roby, slu⇣eb, ↵emesel a agroturistiky tak, aby se 
mj. mohl obnovit ú⌥el v sou⌥asnosti nevyu⇣ívan✏ch objekt� v zem d lsk✏ch usedlostech. Pastevectví je 
nezbytné pro údr⇣bu kulturní krajiny.
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 Obecn  je mo⇣no konstatovat, ⇣e stávající zastav né území není v rámci stávající sídelní 
struktury ú⌥eln  vyu⇣ito. V sídlech se nachází ↵ada dnes nevyu⇣it✏ch ploch (zbo↵eni�t ). Územním plánem 
jsou po posouzení n které z t chto ploch navr⇣eny k op tovnému vyu⇣ití. Jedná se o plochy P1, P4, P5, P6 
a P7. Dal�í územní rozvoj je sm ↵ován do okrajov✏ch poloh navazujících na stávající zastav né území 
(zastavitelné plochy Semn vice a Pocínovice).
 Stavební úpravy v historicky nejstar�ích ⌥ástech obce p�vodní lokace budou sledovat 
rehabilitaci historického jádra s historicky cenn✏mi stavbami. Postupnou v✏stavbou se bude postupn  
prostorov  uzavírat intravilán obce s maximálním vyu⇣itím stávajících místních komunikací a p↵ístupov✏ch 
cest. V obrazu sídla bude v✏razn  uplat⌦ovat struktura zástavby v⌥etn  její “st↵e�ní” krajiny. Je nezbytné v 
“prom nn✏ch” lokalitách navr⇣en✏ch k zástavb  respektovat a rozvíjet stávající hodnoty z hlediska 
prostorového uspo↵ádání.  
 Samoty, stavby v krajin :
 U izolovaného v✏robního areálu severn  od Semn vic je navr⇣ena úprava související s ochranou 
vyhlídkového místa nadmístního v✏znamu a �ir�ího panoramatu sídla s dominantou kostela sv. Ji↵í.
 Samota U lomu nebude dále územn  rozvíjena. 

 c.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v jejich vyu✏ití
 Cílem koncepce uspo↵ádání sídla je koordinace zájm� a vztah� v zastav ném území z hlediska 
rozdíln✏ch mo⇣ností jeho vyu⇣ití, zájm� ochrany urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot v sídle. Za 
tímto ú⌥elem územní plán stanovuje plochy s rozdíln✏m vyu⇣itím v zastav ném (resp. zastavitelném) 
území a liniové stavby v krajin .
 Plochy jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a prostorového obrazu sídla na: 

-  Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV) 
 Plochy ur⌥ené pro smí�ené vyu⇣ití vesnického charakteru, pro bydlení s vy��ím podílem  
 hospodá↵ské slo⇣ky (zem d lská a ↵emeslná v✏roba). Funkce bydlení je obvykle smí�ena s  
 jin✏mi funkcemi.
- Plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské (BV)
 Plochy bydlení, ve kter✏ch p↵eva⇣ují rodinné domy s chovatelsk✏m a p stitelsk✏m zázemím pro  
 samozásobení s p↵ím sí neru�ících obslu⇣n✏ch funkcí místního v✏znamu. 
- Plochy bydlení - v bytov✏ch domech (BH)
 Plochy bydlení ve kter✏ch p↵eva⇣ují bytové domy s odpovídajícím zázemím.
-  Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV)
 Plochy ur⌥ené pro ob⌥anskou vybavenost, která je nezbytná pro zaji�t ní a ochranu základního  
 standardu a kvality ⇣ivota obyvatel a její⇣ existence v území je v zájmu státní správy a  
 samosprávy.
- Plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS)
 Plochy zahrnují pozemky pro  aktivní nebo pasivní sportovní ⌥innosti a regeneraci organismu a  
 pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve↵ejn✏ch prostranství.
- Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy (OH)
 Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní  
 podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání poh↵ebi�� a souvisejících círekvních  
 staveb.
- Plochy v✏roby a skladování - zem d lská a lesnická v✏roba (VZ)
 Plochy ur⌥ené pro zem d lskou ⇣ivo⌥i�nou a rostlinnou v✏robu, pro malohospoda↵ení,  
 zem d lské slu⇣by, p↵idru⇣enou nezem d lskou v✏robu, zahradnictví, lesní hospodá↵ství a  
 zpracování d↵evní hmoty v⌥etn  komer⌥ní vybavenosti související s funk⌥ním vyu⇣itím plochy.
- Plochy zelen  - zele⌦ nezastaviteln✏ch soukrom✏ch zahrad (ZN) zahrnují plochy vyhrazené  
 zelen  s od�vodn n✏m omezením zastavitelnosti.
- Plochy zelen  - zele⌦ p↵írodního charakteru (ZP) zahrnují pozemky zelen  v sídle udr⇣ované v  
 p↵írod  blízkém stav , pozemky ostatní zelen  v sídle mající nap↵. ochrann✏ a izola⌥ní charakter  
 apod.
- Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro  
 p↵im ↵ené umíst ní, rozsah a dostupnost p↵evá⇣n  parkov  upraven✏ch pozemk� ve↵ejné  
 zelen .
-  Plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
 zahrnují pozemky jednotliv✏ch druh� ve↵ejného prostranství.
- Plochy technické infrastruktury - in⇣en✏rské sít  (TI)
 Zahrnují zejména pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn   
 souvisejících za↵ízení
-  Plochy dopravní infrastruktury - silni⌥ní doprava (DS)
 zahrnují zejména pozemky silnic a vybran✏ch místních komunikací.
- Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌥elové komunikace (DS.1)
 zahrnují zejména pozemky místních komunikací a ú⌥elov✏ch komunikací v krajin .
 Pro vymezené plochy jsou stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití 
(podmínky plo�ného a prostorového uspo↵ádání - viz. kap. f). 

 c.2) Vymezení zastaviteln�ch ploch
 Návrhem ÚP Semn vice jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy ur⌥ené k zastav ní):

 ÚZEMNÍ PLÁN SEMN⇥VICE (SRPEN 2014)

3



Semn vice: 
 Ozna⌥ení plochy: Z 1
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské  
  (BV)
 Hlavní vyu⇣ití: Plocha na severov✏chodním okraji Semn vic  
  ur⌥ená pro bydlení v rodinn✏ch domech s  
  privátními zahradami. 
 Specifické podmínky:  Nutno respektovat stávající obecní cestu, sm rem 
  k zem d lskému areálu orientovat zahrady (bez  
  zástavby). Respektovat vodovodní ↵ad.
 Prostorové uspo↵ádání: 

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: max. 3-4 stavební parcely
 min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í

 Ozna⌥ení plochy: Z 2
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
 Hlavní vyu⇣ití: plocha ur⌥ená pro ve↵ejnou zele⌦ u vyhlídkového 
  místa
 Specifické podmínky: - 

 Ozna⌥ení plochy: Z 3
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy technické infrastruktury - in⇣en✏rské sít    
  (TI)
 Hlavní vyu⇣ití: plocha ur⌥ená pro v✏stavbu �OV Semn vice,  
  p↵ístupovou komunikaci a ochrannou zele⌦
 Specifické podmínky: -

 Ozna⌥ení plochy: Z 6
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
 Hlavní vyu⇣ití: plocha ve↵ejné zelen  na v✏chodním okraji  
  Semn vic (u bytovek).
 Specifické podmínky: Respektovat vodovodní ↵ad.

Pocínovice:
 Ozna⌥ení plochy: Z 4
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské  
  (BV)
 Hlavní vyu⇣ití: Plocha na západním okraji Pocínovic ur⌥ená  
 p↵evá⇣n   pro bydlení v rodinn✏ch domech s navazujícími  
  privátními zahradami, ve↵ejné prostranství, zele⌦. 
 Specifické podmínky:  Plochu prov ↵it územní studií. V rámci studie  
  budou ↵e�ena opat↵ení související s ochranou  
  panoramatu venkovského sídla (v✏stavba na  
  pohledov  exponovaném míst ).
  Respektovat investice do p�dy (meliorace).
  V✏stavbu zahájit a⇣ po napln ní rozvojov✏ch  
  lokalit v sídle Z5a a Z5b.
 Prostorové uspo↵ádání: 

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: max. 4 - 5 stavebních parcel
 min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í 
 
 Ozna⌥ení plochy: Z 5a
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské  
  (BV)
 Hlavní vyu⇣ití: Plocha na ji⇣ním okraji Pocínovic ur⌥ená  
 p↵evá⇣n   pro bydlení v rodinn✏ch domech s navazujícími  
  privátními zahradami. 
 Specifické podmínky:  Respektovat investice do p�dy (meliorace).

 Prostorové uspo↵ádání: 
�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: max. 2 stavební parcely
 min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í
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 Ozna⌥ení plochy: Z 5b
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské  
  (BV);  plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná  
  zele⌦ (ZV)
 Hlavní vyu⇣ití: Plocha na ji⇣ním okraji Pocínovic ur⌥ená  
  pro bydlení v rodinn✏ch domech s navazujícími  
  privátními zahradami. Soub ⇣n  s vymezen✏m  
  pásem ve↵ejné zelen  na severním   
  okraji plochy bude vedena místní obslu⇣ná  
  komunikace. 
 Specifické podmínky:  Respektovat les v kontaktní poloze.
  Respektovat investice do p�dy (meliorace).  
 Prostorové uspo↵ádání: 

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: max. 6-8 stavebních parcel
 min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í

 Zastavitelné plochy a jejich dal�í ⌥len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP 
Semn vice (V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní 
vyu⇣ití plochy, dal�í p↵ípustné, podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je 
uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

 c.3) Vymezení ploch p⌦estavby
 Návrhem ÚP Semn vice jsou vymezeny plochy p↵estavby.

Semn vice: 
 Ozna⌥ení plochy: P 1
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy smí�ené obytné - venkovské (SV) 
 Hlavní vyu⇣ití: plocha ur⌥ená p↵evá⇣n  pro smí�ené - venkovské 
  vyu⇣ití (bydlení, slu⇣by, drobná v✏roba)   
 Specifické podmínky: Obnova zástavby v historické ⌥ásti sídla.  
  Uspo↵ádání zástavby maximáln  p↵izp�sobit  
  stavu p↵ed asanací.

 Ozna⌥ení plochy: P 3
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy zelen  - zele⌦ p↵írodního charakteru (ZP)
 Hlavní vyu⇣ití: pás ochranné liniové zelen  u v✏robního areálu  
  severn  od Semn vic (u vyhlídkového místa)
 Specifické podmínky: -

 Ozna⌥ení plochy: P4
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské  
  (BV)
 Hlavní vyu⇣ití: Plocha na v✏chodním okraji Semn vic  ur⌥ená 
  pro bydlení v rodinn✏ch domech s privátními  
  zahradami, ve↵ejnou zele⌦. 
 Specifické podmínky:  V✏stavba podmín na demolicí stávajících  
  k�len na ji⇣ním okraji. Po ji⇣ním okraji zalo⇣it -  
  doplnit pás liniové ochranné zelen .
 Prostorové uspo↵ádání: 

�len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: max. 3-4 stavební parcely
 min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastav ná plocha/parcela: 250 m2

V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í 

Pocínovice: 
 Ozna⌥ení plochy: P 5
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské  
  (BV)
 Hlavní vyu⇣ití: Lokalita pro adekvátní obnovu p�vodní zástavby.
 Specifické podmínky:  Uspo↵ádání zástavby maximáln  p↵izp�sobit  
  stavu p↵ed asanací.

⌅lovice:

 Ozna⌥ení plochy: P 6
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení v rodinn✏ch domech - venkovské  
  (BV)
 Hlavní vyu⇣ití: Lokalita pro adekvátní obnovu p�vodní zástavby.
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 Specifické podmínky:  Uspo↵ádání zástavby maximáln  p↵izp�sobit  
  stavu p↵ed asanací.

 Ozna⌥ení plochy: P 7
 Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy smí�ené obytné - venkovské (SV) 
 Hlavní vyu⇣ití: plocha ur⌥ená p↵evá⇣n  pro smí�ené - venkovské 
  vyu⇣ití (agroturistika spojená s bydlením, slu⇣by,  
  drobná v✏roba)  
 Specifické podmínky: Respektovat bezpe⌥nostní pásmo VTL plynovodu.

 Plochy p↵estavbové jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP Semn vice (V✏kres 
základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⇣ití plochy, dal�í 
p↵ípustné, podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole 
f.1) Plochy s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

 c.4) Vymezení systému sídelní zelen�
- V sídle je nutno chránit zele⌦ na vymezen✏ch Plochách ve↵ejn✏ch prostranstvích (PV). 
 Jedná se zejména o dominantní zele⌦ na návsi v Semn vicích a poblí⇣ historick✏ch objekt�  
 kulturního v✏znamu.
 P↵i obnov  a nové v✏sadb  na plochách ve↵ejného prostranství nutno volit zele⌦ odpovídající  
 p↵irozenému charakteru vegetace v daném území.  

- Územní plán vymezuje Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV).
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 

p↵im ↵ené umíst ní, rozsah a dostupnost p↵evá⇣n  parkov  upraven✏ch pozemk� ve↵ejné 
zelen .

 Územním plánem jsou navr⇣eny plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV) v rámci 
lokalit Z6, Z5b (⌥ást) a Z2.

 P↵i obnov  a nové v✏sadb  nutno volit zele⌦ odpovídající p↵irozenému charakteru vegetace v 
daném území. 

- Územní plán vymezuje Plochy zelen  - zele⌦ nezastaviteln✏ch soukrom✏ch zahrad (ZN)
 Plochy jsou vymezeny zejména za ú⌥elem vyu⇣ívání zahrad a dal�ích pozemk� zem d lského 

p�dního fondu nacházejících se v zastav ném území.
 Jde o pozemky, které se v✏znamn  podílejí na utvá↵ení charakteru urbanizovaného území nebo 

jsou v✏znamn  dot⌥eny limity vyu⇣ití území, a proto je na nich nutné omezit mo⇣nost 
umís�ování staveb a dal�ích za↵ízení.

- Územním plánem vymezuje Plochy zelen  - zele⌦ p↵írodního charakteru (ZP) za ú⌥elem 
zaji�t ní podmínek pro ochranu ploch zelen  p↵írod  blízkého charakteru, které se nacházejí v 
zastav ném území a jsou bud’ sou⌥ástí vymezeného územního systému ekologické stability 
nebo pozemk� chrán n✏ch ⌥ástí p↵írody. Spadají sem i pozemky ostatní zelen  v sídle mající 
nap↵. ochrann✏ a izola⌥ní charakter.

 Územním plánem jsou navr⇣eny Plochy zelen  - zele⌦ p↵írodního charakteru (ZP) v rámci 
lokality P3.

 P↵i obnov  a nové v✏sadb  nutno volit zele⌦ odpovídající p↵irozenému charakteru vegetace v 
daném území.

d) Koncepce ve⌦ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura

 ⌃elezni⌥ní doprava
- Územní plán nevymezuje ⇣ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu ⇣elezni⌥ní, pro umíst ní  
 staveb nebo za↵ízení ⇣elezni⌥ní dopravy.

 Letecká doprava
- Územní plán nevymezuje ⇣ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou, pro umíst ní  
 staveb nebo za↵ízení letecké dopravy.

 Vodní doprava 
- Územní plán nevymezuje ⇣ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro  
 umíst ní staveb nebo za↵ízení vodní dopravy. 

 Silni⌥ní doprava
 Nosnou komunika⌥ní trasou ve vlastním ↵e�eném území je silnice II. t↵ídy a to II/193 - ⌃lutice, 
(St↵íbro, Kladruby, Zho↵, Velk✏ Malahov, Ostrome⌥, Borovice, Hor�ovsk✏ T✏n, Doma⇣lice), Havlovice. Silnice 
p↵echází p↵es ↵e�ené území v severoji⇣ním sm ru p↵es k.ú. Pocinovice u Semn vic a v západní obchvatové 
poloze míjí vesni⌥ku Pocinovice.
 Systém silni⌥ních tras v ↵e�eném území obce dále dopl⌦ují trasy silnic III. t↵ídy a to:
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- III/19346 Sta⌦kov, (St↵íbrnice, �e⌥ovice, Bukovec, ⌅lovice, Pocinovice, Semn vice, K↵akov),
  Mi↵kov,
- III/19354 Semn vice, (Mezholezy, Darmy�l), Staré Sedlo.

 Mimo v✏�e uvedené je t↵eba trasy silnic II. a III. t↵ídy, i p↵es jistá problémová místa, pova⇣ovat za 
dlouhodob  stabilizované (v rámci b ⇣né silni⌥ní údr⇣by budou provád ny pouze místní opravy, bude 
zaji��ováno uvoln ní rozhledov✏ch polí v trase i k↵i⇣ovatkách a �í↵kové uspo↵ádání pr�jezdního pr�↵ezu 
bude postupn  upravováno pro vedení minimální silni⌥ní kategorie S 7,5/70 u silnic II. t↵ídy a S7,5/50 u 
silnic III. t↵ídy). 

 Navazující sí� místních a ú⌥elov�ch komunikací
 Pr�jezdní úseky silnic II. a III. t↵ídy jsou tedy páte↵ními trasami celého ↵e�eného území, na které 
jsou p↵ipojeny místní a ú⌥elové komunikace zp↵ístup⌦ující ⌥ásti obce a⇣ jednotlivé objekty a jednotlivé 
obhospoda↵ované pozemky a plochy. Komunika⌥ní systém je mo⇣no pova⇣ovat za stabilizovan✏.
 Návrh územního plánu v⌘souladu se zadáním zakládá nové rozvojové po⌥iny v⌘↵e�eném 
správním území obce. Komunika⌥ní dostupnost t chto rozvojov✏ch lokalit je zaji�t na prost↵ednictvím 
p↵ipojení sjezdem na stávající komunika⌥ní sí� obce. U rozsáhlej�ích rozvojov✏ch lokalit (Z1, P4, Z4, Z5b) 
se p↵edpokládá vypracování územní studie ⌥i dokumentace pro územní ↵izení, která v⌘rámci �ir�ích 
urbanistick✏ch a komunika⌥ních souvislostí navrhne rovn ⇣ nové komunika⌥ní uspo↵ádání p↵íslu�né 
rozvojové lokality. 
 Nov  navrhované pozemky ve↵ejn✏ch prostranství budou respektovat p↵íslu�ná ustanovení §22 
vyhlá�ky MMR �R ⌥.501/2006 Sb., o obecn✏ch po⇣adavcích na vyu⇣ívání území. 

 Doprava v klidu
- Územní plán pln  respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro gará⇣ování, odstavování a  
 parkování vozidel obyvatel a náv�t vník� obce.
- Pro pokrytí pot↵eb dopravy v klidu u nov  navrhovan✏ch objekt� pro bydlení, vybavenosti ⌥i  
 jin✏ch objekt� se bude postupovat ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení uveden✏ch v p↵íslu�n✏ch  
 právních p↵edpisech a normách.

 Dopravní vybavenost
- Územní plán vytvá↵í podmínky pro zaji�t ní funk⌥nosti systému zaji��ujícího dostupnost a  
 obsluhu správního území prost↵edky pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy 
- Územní plán respektuje sou⌥asné umíst ní zastávek pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy.
 

pozn.: Cestní sí�, cyklostezky, cyklotrasy a p �í trasy - viz. kapitola e.3).
 

 d.2) Technická infrastruktura

 Jsou p↵ípustná tato nová za↵ízení sítí technické infrastruktury v území:
- ↵ady ve↵ejného vodovodu,
- stoky spla�kové oddílné kanalizace zaúst né do �OV Semn vice ⌥i do domovních mikro⌥istíren,
- stoky oddílné de��ové kanalizace a dal�í za↵ízení slou⇣ící k odvád ní srá⇣kov✏ch odpadních vod,
- plynovodní ↵ady,
- trafostanice, v⌥etn  p↵ipojovacího vedení VN 22 kV,
- podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzdu�ná vedení,
- kabelové trasy NN,
- kabelové trasy telekomunika⌥ní sít  a dal�í telekomunika⌥ní za↵ízení,
- kabelové trasy NN slou⇣ící pro VO, svítidla VO,
- kabelové trasy vedení místního rozhlasu, reproduktory místního rozhlasu a dal�í   
 radiokomunika⌥ní za↵ízení.

 Odvodn�ní území, srá✏kové odpadní vody
 Odvedení srá⇣kov✏ch vod zde celkov  ne⌥iní po v t�inu roku p↵i pr�m rn✏ch hydrologick✏ch 
podmínkách v t�í potí⇣e vzhledem k p↵eva⇣ujícím p↵ízniv✏m sklonov✏m pom r�m, vzhledem k relativn  
dobré reten⌥ní schopnosti povrchu terénu a vzhledem k existenci p↵irozen✏ch recipientních prvk� i 
realizovan✏ch technick✏ch opat↵ení. Srá⇣kové odpadní vody jsou zvládány následovn : u jednotliv✏ch 
nemovitostí s pou⇣itím vsaku nebo akumula⌥ních prvk� (s následn✏m vyu⇣íváním nap↵. pro zavla⇣ování 
zelen ). De��ová kanalizace je zaúst na do nejbli⇣�ích recipientních prvk� a je rozvinuta v SÚ Semn vice, 
v ostatních místních ⌥ástech je vyu⇣íván systém p↵íkop�, struh a propustk�. 
 Stav likvidace de��ov✏ch vod se nebude zásadn  m nit. Bude dodr⇣ena zásada minimalizace 
zpev⌦ování ploch území nepropustn✏mi materiály. Ze zpevn n✏ch ploch budou srá⇣kové vody odvád ny 
p↵edev�ím de��ov✏mi stokami oddílné kanalizace, vyu⇣ití úsek� jednotné kanalizace je p↵ípustné pouze v 
nezbytn  nutn✏ch p↵ípadech.
 Protierozní a protipovod⌦ová opat↵ení jsou uvedena v kapitole e.4) a e.5).

 Spla↵kové odpadní vody
 (Semn vice)
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 V Semn vicích je v ⌥ásti zastav ného území vybudována de��ová kanalizace, dnes fungující na 
základ  prohlá�ení i jako jednotná. Na ni je po p↵ed⌥i�t ní spla�k� v septicích napojeno cca 62 % obyvatel 
obce. Kanalizace ve správ  obce má celkovou délku cca 900 m. Kanalizace sv✏m provedením nevyhovuje 
sou⌥asn✏m normám. Odpadní vody jsou vypou�t ny dv ma vyúst mi do rybníka a bezejmenné vodote⌥e, 
která je levostrann✏m p↵ítokem K↵akovského potoka. Odpadní vody od 38 % obyvatel jsou zachycovány v 
bezodtokov✏ch jímkách a vyvá⇣eny na polní a jiné pozemky.
 Návrh:
 V SÚ Semn vice je navr⇣ena v✏stavba oddílné spla�kové kanalizace. Ta bude zaúst na do 
navr⇣ené centrální ⌥istírny odpadních vod Semn vice umíst né v navr⇣ené zastavitelné plo�e technické 
infrastruktury Z3 na západním okraji Semn vic. Stávající kanalizace v SÚ Semn vice bude moci po 
rekonstrukci a kompletaci slou⇣it jako oddílná de��ová kanalizace.

 (Pocinovice, ⌅lovice) 
 V místní ⌥ástech není vybudován systém ve↵ejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v 
bezodtokov✏ch jímkách, odkud se p↵evá⇣n  vyvá⇣ejí na zem d lsky vyu⇣ívané pozemky.
 Návrh:
 Odkanalizování nov✏ch staveb bude provedeno podle umíst ní a velikosti konkrétní stavby :
 Domovní ⌥istírnou s vypou�t ním vy⌥i�t né vody, podle umíst ní stavby do vodote⌥e, nebo  
vsakováním (za domovní �OV lze pova⇣ovat i septik dopln n✏ vhodn✏m zemním filtrem).
 Jímkou na vyvá⇣ení (s vyvá⇣ením na �OV ur⌥enou pro místní ⌥ást).

 Na samotách bude i nadále zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, budou tyto 
zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov✏mi bezodtokov✏mi jímkami).

 Zdroje vody, zásobování pitnou a po✏ární vodou

 Ochrana vodních zdroj�
- Pro prameni�t  nacházející se v ↵e�eném území bylo stanoveno odpov dn✏m vodoprávním  
 orgánem I. a II. ochranné pásmo a byla stanovena omezení ⌥inností v t chto pásmech. Jedná se 
 o zdroje pitné vody Prameni�t  Semn vice, U h↵bitova, U pohodnice, U �t rkovny, studna na  
 hranici k.ú. ⌅lovice u Bukovce a Pocínovice u Semn vic.  

 Zásobování pitnou vodou:
 (Semn vice)
 V Semn vicích jsou obyvatelé bytov✏ch dom�, dvou rodinn✏ch dom� a �koly p↵ipojeni na 
místní vodovod. Zdrojem vody pro tento vodovod je „Prameni�t  Semn vice“ (vrt a studna s ⌥erpadlem, 
vymezeno ochranné pásmo I. a II. stupn ). Z prameni�t  je voda p↵ivád na p↵es vodojem do studny u 
bytov✏ch dom�, která slou⇣í také jako ⌥erpací jímka. Pro zásobování �koly byly vybudovány dv  studny s 
AT stanicí. Ostatní obyvatelé vyu⇣ívají pro zásobování pitnou vodou individuální zdroje. 
 Navr⇣ené ↵e�ení:
 V minulosti byly provedeny také dva vrty s dostate⌥nou kapacitou („Prameni�t  U h↵bitova“), 
které se zatím nevyu⇣ívají. Územním plánem je navr⇣eno zbudovat ve↵ejn✏ vodovod s vyu⇣itím tohoto 
prameni�t  (posílení stávajícího nedostate⌥ného zdroje vody „Prameni�t  Semn vice“ ). Vodovodní 
p↵ivad cí a zásobovací ↵ady je navr⇣eno vést p↵evá⇣n  podél komunikací (silnice III. t↵ídy).

 (Pocinovice, ⌅lovice)
 Dal�í sídla v ↵e�eném území nejsou v sou⌥asné dob  zásobena pitnou vodou z ve↵ejného 
vodovodu. Obyvatelé pou⇣ívají ke svému zásobování soukromé studny. 
 V obci se nachází n kolik ve↵ejn✏ch studní (VS), které jsou vyu⇣ívány jako zdroje u⇣itkové vody.
 V k. ú. Pocinovice u Semn vic se nachází prameni�t  „U pohodnice“  a prameni�t  „U 
�t rkovny“ . Voda z t chto zdroj� slou⇣í k zásobování ve↵ejného vodovodu Velkého Malahova. V k.ú. 
⌅lovice u Bukovce se dále nachází studna s ⌥erpací stanicí, která slou⇣í k zásobování místního 
zem d lského areálu - navr⇣ená p↵estavbová plocha P5.
 V SÚ Pocinovice a ⌅lovice není v✏stavba ve↵ejného vodovodu navr⇣ena. Bude vyu⇣ívána voda z 
místních zdroj�, která bude p↵ípadn  individuáln  upravována.

 Zaji�t ní pot↵eby po⇣ární vody:
 Vzhledem k sou⌥asné absenci ve↵ejné vodovodní sít  mohou b✏t k zásobování po⇣ární vodou v 
↵e�eném území vyu⇣ívány pouze stávající vodní nádr⇣e a rybníky, které se nacházejí v Semn vicích, 
Pocínovicích a ⌅lovicích v⇣dy ve st↵ední ⌥ásti zastav ného území.
 (Semn vice) Pot↵eba po⇣ární vody je kryta odb rem vody z vodní nádr⇣e p.⌥. 39. 
 (Pocínovice) Pot↵eba po⇣ární vody je kryta odb rem vody  z vodní nádr⇣e p.⌥. 20.
 (⌅lovice)  Pot↵eba po⇣ární vody je kryta odb rem vody z rybníka p.⌥. 40/1. 
  
 Zdroje vody pro po⇣ární ú⌥ely musí respektovat vyhlá�ku 23/2008 Sb., o technick✏ch 
podmínkách po⇣ární ochrany staveb. Navr⇣ené ↵ady ve↵ejného vodovodu v Semn vicích budou p↵ípadn  
slou⇣it i pro ú⌥ely zásobování po⇣ární vodou ↵e�eny v souladu s �SN 73 0873.

 Elektrifikace
 Po⇣adavky na zv✏�ení el. p↵íkon�, pop↵. nové el. odb ry budou ↵e�eny postupn  podle 
vznikajícího po⇣adavku a finan⌥ních mo⇣ností úpravou stávajících distribu⌥ních sítí (posílením stávajících 
trafostanic). 
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 Návrhem je respektováno nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p↵ípadné p↵elo⇣ky s 
ohledem na nové stavební po⌥iny v sídle jsou mo⇣né.
 Z↵izování dal�ích trafostanic dle skute⌥n✏ch pot↵eb zásobování elektrickou energií je p↵ípustné. 
Nové trafostanice budou p↵ipojeny z páte↵ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v ⌥ástech 
procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastaviteln✏ch plochách budou 
p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou trasou NN.  

 
 Zásobování zemním plynem
 Územním plánem jsou respektovány trasy VTL plynovod� nad 40 bar� (DN 1400, 800, 1000) 
procházející p↵es ↵e�ené území v⌥etn  stanoveného ochranného a bezpe⌥nostního pásma. Rovn ⇣ jsou 
respektována související plynárenská a telekomunika⌥ní za↵ízení.
 ⇤e�ené území není plo�n  plynofikováno. Vzhledem k velikosti sídelních útvar� a jejich 
funk⌥nímu vyu⇣ití (bydlení, rekreace) plo�ná plynofikace dot⌥en✏ch sídelních útvar� není ekonomicky 
reálná.

 Telekomunikace
 Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌥ní vedení místní 
telekomunika⌥ní i dálkové sít  (dva dálkové telekomunika⌥ní kabely). V�echna stávající nadzemní 
telekomunika⌥ní vedení budou postupn  nahrazena podzemní kabelovou trasou. Nové objekty budou 
podzemní kabelovou trasou p↵ipojeny v⇣dy.

 Radiokomunikace, místní rozhlas
 V ↵e�eném území se nacházejí dv  základnové stanice ve↵ejné radiotelefonní sít  a to v k.ú. 
Semn vice, k.ú. Pocinovice u Semn vic. Dle p�vodního ÚPO má tato základnová stanice územním 
rozhodnutím stanovené ochranné pásmo 200 m. 
 P↵es ↵e�ené území vedou t↵i radioreléové trasy - v�echny mimo lokality rozvoje.
 Místní rozhlas je v sou⌥asnosti funk⌥ní pouze v Semn vicích, v budoucnu se po⌥ítá se 
zavedením bezdrátového rozhlasu do v�ech t↵í sídel.

 Ve⌦ejné osv�tlení 
 Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln✏m plochám. Nové vedení bude realizováno 
soub ⇣n  s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.

 d.3) Ob⌥anské vybavení
 Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌥ní za↵ízení 
ob⌥anského vybavení ve↵ejné vybavenosti (podrobn✏ popis v ⌥ásti od�vodn ní):
 -  Plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV),
 - Plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS),
 - Plochy ob⌥anského vybavení - h↵bitovy (OH) 

 Nové plochy ob⌥anského vybavení nejsou navr⇣eny. Vzhledem k d�le⇣itosti za↵ízení 
ob⌥anského vybavení pro rozvoj ↵e�eného území mohou b✏t vybraná za↵ízení umís�ována dle podmínek 
funk⌥ního ⌥len ní území v zastav ném území a v plochách rozvoje. 

 d.4) Ve⌦ejná prostranství
- Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) zahrnující  
 p↵evá⇣n  komunika⌥ní systém s centrálním návesním prostorem ve v�ech t↵ech sídelních  
 útvarech.
- Pozemky ve↵ejn✏ch prostranství budou navrhovány v rámci územních studií, podmín n✏ch  
 územním plánem - rozvojová lokalita Z4. 

 d.5) Nakládání s odpady
 Obecn  závazná vyhlá�ka Obce Semn vice stanovuje systém shroma⇣�ování, sb ru, p↵epravy, 
t↵íd ní, vyu⇣ívání a odstra⌦ování komunálních odpad�, v⌥etn  systému nakládání se stavebním odpadem, 
v souladu se zák. ⌥. 185/2001 Sb, v platném zn ní (popis systému v ⌥ásti od�vodn ní).
 Systém bude uplatn n i pro lokality rozvoje.
 Územní plán skládky v zájmovém území nenavrhuje.

e) Koncepce uspo⌦ádání krajiny

 e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v jejich vyu✏ití
 Cílem koncepce uspo↵ádání krajiny je koordinace zájm� a vztah� v⌘nezastav ném území 
z⌘hlediska rozdíln✏ch mo⇣ností jeho vyu⇣ití, zájm� ochrany p↵írody a ochrany priorit a potenciál� vyu⇣ití 
územních oblastí. Za tímto ú⌥elem územní plán stanovuje plochy s⌘rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití i 
v⌘nezastav ném území. 
 Plochy nezastav ného území jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a utvá↵ení 
krajiny na:
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- (NZ.1) plochy zem d lské / orná p�da  
- (NZ.2) plochy zem d lské / trval✏ travní porost (plochy luk a pastvin ve volné krajin )
s⌘vysok✏m potenciálem produkce zem d lské v✏roby v⌥etn  intenzivních forem obhospoda↵ování. Plochy 
zem d lské zahrnují zejména pozemky zem d lského p�dního fondu, v⌥etn  polních cest, rozpt✏lené 
zelen , mezí, teras a terénních úprav; pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 
- (NL) 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.
- (NP) plochy p↵írodní - s⌘nejv t�ím p↵írodním potenciálem a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk� 
(vymezená regionální a lokální biocentra, EVL, VKP); plochy p↵írodní nej⌥ast ji zahrnují ji⇣ vymezené nebo 
k⌘vymezení ur⌥ené prvky ochrany p↵írody a jejich nejbli⇣�í okolí, pop↵. plochy prvk� systému ekologické 
stability apod.; v✏jime⌥n  pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
- (NS.x) plochy smí�ené nezastav ného území  - zahrnují zpravidla pozemky ur⌥ené k pln ní 
funkcí lesa, pozemky zem d lského p�dního fondu, p↵ípadn  pozemky vodních ploch a koryt vodních 
tok� bez rozli�ení p↵eva⇣ujícího zp�sobu vyu⇣ití. Do plochy smí�ené nezastav ného území jsou zahrnuty 
pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém� a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. P↵ijatelné formy vyu⇣ití jsou vyzna⌥eny p↵íslu�n✏m indexem, jsou dány regulativy a musí b✏t 
v⇣dy v vzájemném souladu.  Index p↵ípustn✏ch funkcí: p - p↵írodní, v - vodohospodá↵ská,  z - zem d lská, l 
- lesní, o – ochranná / izola⌥ní / protierozní, d - dopravní.
- (W) plochy vodní a vodohospodá↵ské - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro 
nakládání s vodami, zahrnují zejména vybrané pozemky vodních ploch, pozemky koryt vodních tok� 
v⌥etn  doprovodn✏ch porost�.
 Pro vymezené plochy v⌘nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro 
stabilizaci nebo zm ny v⌘jejich vyu⇣ití (regulativy vyu⇣ití - viz. kap. f), které jsou prost↵edkem pro 
usm rn ní budoucího utvá↵ení krajiny.

 Podíl zelen  ve v t�in  vymezen✏ch ploch nezastav ného území krajiny je t↵eba zvy�ovat, a to 
p↵i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v⌥etn  interak⌥ních prvk�, liniové doprovodné 
zelen  komunikací, vodote⌥í a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen  s⌘p↵írodní funkcí. 
Rodová a druhová skladba zelen  musí vycházet z⌘p�vodních rostlinn✏ch spole⌥enstev (metlicová jedlina, 
brusinková borová doubrava).

 e.2) Územní systém ekologické stability
 Návrh ÚP Semn vice závazn  vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a 
to na lokální a regionální úrovni. Nadregionální prvky se v ↵e�eném území nevyskytují.
 Systém tvo↵í skladebné prvky - biocentra, biokoridory a interak⌥ní prvky. Jedná se o vybranou 
soustavu vnit↵n  ekologicky stabiln j�ích segment� krajiny, ú⌥eln  rozmíst n✏ch na základ  funk⌥ních a 
prostorov✏ch kritérií. ÚSES se skládá z prvk� funk⌥ních a navr⇣en✏ch k zalo⇣ení. Funk⌥ní prvky jsou sítí 
vybran✏ch ⌥ástí kostry ekologické stability a navr⇣ené prvky dopl⌦ují kostru ekologické stability tak, aby byl 
ÚSES schopen plnit svoje p↵edpokládané funkce v krajin .  Navrhované prvky ÚSES jsou v⌘rámci ÚP 
Semn vice vedeny jako plochy ve↵ejn  prosp �n✏ch opat↵ení bez p↵edkupního práva (ozn. VU). Jako 
plocha ve↵ejn  prosp �ného opat↵ení je rovn ⇣ vedena i lokalita b✏valého lomu Pocinovice (lokální 
biocentrum, registrované VKP, na ⌥ásti EVL).  

 e.2.1) Nadmístní systém ekologické stability

 Do ↵e�eného území zasahují dva prvky regionálního v✏znamu:
 RBC 1066 „Sedmiho⌦í“ – hranice p↵evzata ze ZÚR Plze⌦ského kraje. Biocentrum funk⌥ní, 
rozloha 1568,71 ha (v⌘↵e�eném území okrajová ⌥ást o rozloze 19,7 ha).  Rozsáhl✏ zachoval✏ komplex les� 
se zbytky reliktních bor�, na plo�e Sedmiho↵í. Dnes na celém území p↵eva⇣ují kulturní borové lesy, na 
zastín n✏ch svazích a⌘ní⇣e polo⇣en✏ch lokalitách rostou smrkové kultury s⌘p↵ím sí jedle, buku, dubu, 
mod↵ínu a⌘vtrou�ené b↵ízy. Na n kter✏ch p↵íhodn✏ch svazích se dochovaly zbytky su�ov✏ch les� s⌘lípou 
srd⌥itou. Botanicky zajímavé jsou biotopy r�zn  vlhk✏ch a⌘mokr✏ch stanovi�� s⌘mnoha chrán n✏mi druhy 
(PP Racovské rybní⌥ky, okolí Mezholezského rybníka a Mí↵kovsk✏ch rybník�). Geologicky v✏znamná 
lokalita, sou⌥ást p↵írodního parku Sedmiho↵í.
 RBK 2031 – hranice p↵evzata z⌘ÚAP ORP Doma⇣lice. Trasa je vedena p↵i severní hranici katastru 
Semn vice a navazuje na RBC 1066 Sedmiho↵í; prochází Semn vick✏m a Zádu�ním lesem, zahrnuje 
pramennou oblast p↵ítok� Mezholezského potoka.
 V ↵e�eném území je biokoridor rozd len do t↵í úsek�:
- úsek 1066 - 2031_1
 propojuje regionální biocentrum "Sedmiho↵í" (1066) s lokálním biocentrem 2031_1. 
- úsek 2031_1 - 2031_2
 umíst n v  pramenné oblasti Horného Luhu, propojuje lokální biocentra 2031_1 a 2031_2 a  
 LBC 1. 
- úsek 2031_2 - 2031_3
 navr⇣en k zalo⇣ení na orné p�d .

V⌘trase regionálního biokoridoru jsou vlo⇣ena dv  lokální biocentra (jsou nedílnou sou⌥ástí RBK):
- LBC 2031_1 "Obecní les" 
 zahrnuje severov✏chodní úbo⌥í Obecního lesa (Semn vického lesa 519,3 m). Les s p↵evahou  
 borovice a louka (p↵írodní biotop T1.5 – vlhké pchá⌥ové louky).  Rozloha  23,8 ha.
- LBC 2031_2 "U Farského pole" 
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 zahrnuje zalesn né jihozápadní úbo⌥í a svahy pod vrcholem Sahara (529,4 m). Les s p↵evahou  
 borovice. Rozloha 9,8 ha.

 e.2.2)  Místní územní systém ekologické stability
 Minimální velikost lokálního biocentra by m la b✏t 3 ha, minimální �í↵ka lokálního biokoridoru 
15 m (spole⌥enstvo lesní, kombinované), 20 m (spole⌥enstvo lu⌥ní).  Pro spole⌥enstvo kombinované 
(lu⌥ní + lesní) je mo⇣né p↵eru�ení do 50 m zastav nou plochou, 80 m ornou p�dou a 100 m p↵i 
ostatních kulturách. Interak⌥ní prvky nedosahují parametr� biocenter a biokoridor�, v✏znamn  se v�ak 
podílejí na zv✏�ení ekologické stability v⌘krajin .

 
 Lokální biocentra (LBC)
 LBC 1 „Zádu↵ní les“ – biocentrum lokální, funk⌥ní, 15,9 ha. Z ⌥ásti borová monokultura 
s⌘p↵ím sí dal�ích d↵evin, z⌥ásti smí�en✏ a⇣ listnat✏ les podél potoka a v okolí prameni�t , spole⌥enstvo 
blízké jasanové ol�in ; p↵irozené koryto potoka se zachoval✏mi b↵ehov✏mi porosty. Opat↵ení:  podpora 
r�znov kosti a p↵irozené druhové skladby d↵evin dle lesního typu, zachování a ochrana prameni�� a 
p↵irozeného koryta toku, pop↵. vylou⌥ení t ⇣by d↵eva v okolí potok� a jejich prameni��.
 LBC 2 „Pase⌥í“  -  biocentrum lokální, funk⌥ní, 11,2 ha. Zalesn ní pahorek p↵i severozápadním 
okraji obce Semn vice. P↵evá⇣n  borov✏ les s p↵ím sí listná⌥�, místy a⇣ smí�en✏ les. Opat↵ení:  
up↵ednostnit mimoproduk⌥ní funkce lesa, d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it p↵irozenému stavu dle lesního typu, 
vylou⌥ení introdukce nep�vodních d↵evin.
 LBC 3 „Krásná paseka“ - biocentrum lokální, funk⌥ní, rozloha 11,9 ha. Kombinované 
biocentrum – p↵evá⇣n  borov✏ les s p↵ím sí listná⌥�, místy les smí�en✏ a⇣ listnat✏; navazují lu⌥ní lemová 
spole⌥enstva s rybní⌥kem charakteru t�n  v pramenné oblasti bezejmenn✏ch tok�. Opat↵ení:  
up↵ednostnit mimoproduk⌥ní funkce lesa, d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it p↵irozenému stavu dle lesního typu, 
vylou⌥ení introdukce nep�vodních d↵evin; obnova rybní⌥ku a v jeho okolí doplnit vhodné d↵eviny, pop↵. 
ponechat sukcesi.
 LBC 4 "Star� lom" – biocentrum lokální, funk⌥ní, rozloha 6,97 ha. B✏val✏ kamenolom s 
náletovou zelení, t↵emi jezírky a p↵ilehl✏mi remízky. V✏skyt oboj⇣ivelník� a vodních ⇣ivo⌥ich�. Registrované 
VKP "Pocinovick✏ lom" a na ⌥ásti EVL CZ0323160 "Pocinovice" – jedna z lokalit ⌥olka velkého. D�vody pro 
ochranu Pocinovického lomu jsou dvojího druhu – ochrana ohro⇣en✏ch druh� (p↵edev�ím oboj⇣ivelník� a 
plaz�) a ochrana krajinného fenoménu, enklávy neru�ené sukcese v zem d lské krajin .  
Opat↵ení:  Chránit p↵ed naru�ením dal�í lidskou ⌥inností,  tzn. plocha nesmí b✏t zavá⇣ena  odpadem ⌥i 
jin✏m zp�sobem rekultivována, z�stane ponechána p↵irozené nebo ↵ízené sukcesi.  Ve�kerá opat↵ení v 
lokalit  jsou mo⇣ná jen za podmínek stanoven✏ch p↵íslu�n✏m orgánem ochrany p↵írody. Ve�keré ⌥innosti v 
lokalit  musí b✏t proto v souladu se zájmy ochrany p↵írody a krajiny – nep↵ípustné jsou zejména zm ny 
vodního re⇣imu, ukládání a zne�kod⌦ování odpad�, terénní úpravy.  Podmínkou pro zlep�ení ⇣ivotního 
prost↵edí chrán n✏ch druh� a pro zachování ekologicko-stabiliza⌥ní funkce území jsou zejména demolice 
stávajících stavebních objekt�, odstan ní ⌥ern✏ch skládek, zaji�t ní p↵ístupov✏ch cest. Mo⇣né je uva⇣ovat o 
umíst ní cedulí s pou⌥ením o lokalit  ⌥i se z↵ízením nau⌥né stezky. 
 LBC 5 "Na dlouh�ch" – biocentrum lokální, funk⌥ní, rozloha 9 ha. Kombinované biocentrum - 
p↵evá⇣n  borov✏ les s p↵ím sí listná⌥�, místy les smí�en✏ a⇣ listnat✏; regulovan✏ tok potoka s ⌥áste⌥n  
zachovan✏mi b↵ehov✏mi porosty, místy zachovaná meandrující ramena nebo p↵ítoky potoka, vlhké, 
druhov  pestré louky v niv  potoka, místy i nesekané a charakteru vlhké lady, smí�en✏ a⇣ listnat✏ remízek 
ve strání nad potokem. Opat↵ení: v lese up↵ednostnit mimoproduk⌥ní funkce - d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it 
p↵irozenému, p�vodnímu stavu dle lesního typu, zcela vylou⌥it introdukci cizokrajn✏ch a stanovi�tn  
nevhodn✏ch d↵evin;  na louce pouze extenzívní hospoda↵ení bez orby a hnojení, potok p↵ípadn  
revitalizovat, remíz ponechat p↵irozené sukcesi
 LBC 6 "V obo⌦e" – biocentrum lokální, funk⌥ní, rozloha 11,9 ha. P↵evá⇣n  borov✏ les s p↵ím sí 
listná⌥�; sou⌥ást obory pro chov spárkaté zv ↵e - les zvlá�tního ur⌥ení. Opat↵ení:  up↵ednostnit 
mimoproduk⌥ní funkce lesa - d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it p↵irozenému, p�vodnímu stavu dle lesního typu, 
zcela vylou⌥it introdukci cizokrajn✏ch a stanovi�tn  nevhodn✏ch d↵evin.

 Lokální biokoridory (LBK)
 LBK 1 -  lokální biokoridor, vymezen✏, funk⌥ní,  délka v ↵e�eném území 770 m. P↵evá⇣n  borov✏ 
les s p↵ím sí listná⌥�, ⌥áste⌥n  ol�ina podél potoka. Opat↵ení: up↵ednostnit mimoproduk⌥ní funkce lesa - 
d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it p↵irozenému, p�vodnímu stavu dle lesního typu, zcela vylou⌥it introdukci 
cizokrajn✏ch a stanovi�tn  nevhodn✏ch d↵evin; potok ponechat bez zásahu. 
 LBK 2 - lokální biokoridor, rámcov  vymezen✏, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; délka v ↵e�eném území 363 
m. P↵evá⇣n  borov✏ les s p↵ím sí listná⌥� podél lesní cesty, mimo les navrhovaná ⌥ást podél polní cesty. 
Opat↵ení: up↵ednostnit mimoproduk⌥ní funkce lesa - d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it p↵irozenému, p�vodnímu 
stavu dle lesního typu, v navrhované ⌥ásti v✏sadba vhodn✏ch d↵evin.
 LBK 3 - lokální biokoridor, vymezen✏, funk⌥ní, délka 493 m.  Koridor zahrnuje ⌥ást údolí potoka 
(jasanová ol�ina, borov✏ les s p↵ím sí listná⌥�). Opat↵ení: up↵ednostnit mimoproduk⌥ní funkce lesa - 
d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it p↵irozenému, p�vodnímu stavu dle lesního typu, zcela vylou⌥it introdukci 
cizokrajn✏ch a stanovi�tn  nevhodn✏ch d↵evin; potok a b↵ehové porosty ponechat bez zásahu. 
 LBK 5 - lokální biokoridor, rámcov  vymezen✏, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; délka 1044 m. Biokoridor 
slo⇣en✏ z ⌥ásti jednozna⌥n  vymezené, rámcov  vymezené a navrhované. V rámcov  vymezené ⌥ásti vlhká 
louka podél zatrubn ného potoka, místy podmá⌥ená s v✏skytem vlhkomiln✏ch rostlin, dále mal✏ 
zar�stající rybní⌥ek se star✏mi vrbami a chrasticí; v navrhované ⌥ásti dnes pole orné p�dy se skupinou 
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strom� a ke↵�  Opat↵ení: v navrhované ⌥ásti v✏sadba vhodn✏ch d↵evin a p↵ípadné zatravn ní ⌥ásti 
pozemku. 
 LBK 6 - lokální biokoridor, rámcov  vymezen✏, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; délka 1328 m (k hranici k.ú.). 
Biokoridor slo⇣en✏ z ⌥ásti rámcov  vymezené a navrhované. V rámcov  vymezené ⌥ásti nad silnicí vlh⌥í 
louka a listnat✏ remízek okolo prameni�t  a starého zarostlého rybní⌥ka, dále pod silnicí vlhká lada, 
⌥áste⌥n  ruderalizovaná – OP vodního zdroje; v navrhované ⌥ásti dnes orná p�da. Opat↵ení: na orné p�d  
v✏sadba vhodn✏ch d↵evin a p↵ípadné zatravn ní ⌥ásti pozemku biokoridoru; potok mo⇣no revitalizovat a 
doporu⌥eno doplnit d↵eviny do b↵ehového porostu; nesouvislá v✏sadba vhodn✏ch d↵evin.
 LBK 7 - lokální biokoridor, navrhovan✏, nefunk⌥ní; délka 1137 m. Dnes v t�inou orná p�da; LBK 
vede podél silnice s doprovodnou zelení dále po mezi bez d↵evinného krytu k malému remízku a malému 
zar�stajícímu rybní⌥ku, pokra⌥uje regulovan✏ potok uprost↵ed lán� orné p�dy bez doprovodné d↵evinné 
vegetace. Opat↵ení: nesouvislá v✏sadba vhodn✏ch d↵evin a p↵ípadné zatravn ní ⌥ásti pozemku biokoridoru; 
p↵íp. obnova rybní⌥ku a revitalizace.
 LBK 8 - biokoridor, rámcov  vymezen✏, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; délka 1250 m. Biokoridor slo⇣en✏ z 
⌥ásti jednozna⌥n  vymezené a navrhované. Cel✏ LBK probíhá podél potok� Chuchla a jejího 
pravostranného p↵ítoku. Opat↵ení: v navrhované ⌥ásti nesouvislá v✏sadba vhodn✏ch d↵evin a p↵ípadné 
zatravn ní ⌥ásti pozemku biokoridoru; vylou⌥it orbu a hnojení v bezprost↵ední blízkosti toku a na celé 
plo�e biokoridoru, pouze extenzívní hospoda↵ení; revitalizace potok�.
 LBK 9 - lokální biokoridor, rámcov  vymezen✏, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; délka 2498 m.  V navrhované 
⌥ásti dnes velk✏ lán orné p�dy, �irok✏ ploch✏ h↵bet mezi dv ma lesy; mezi lomem (LBC 4) a lesem mírn✏ Z 
svah; v existující ⌥ásti smí�en✏ les, hust  zarostlá rokle v p↵evá⇣n  borovém lese. Opat↵ení: v navrhované 
⌥ásti zatravn ní a vhodná v✏sadba vhodn✏ch strom� a ke↵�, v lese up↵ednostnit mimoproduk⌥ní funkce - 
d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it p↵irozenému stavu dle lesního typu. 
 LBK 10 - lokální biokoridor, rámcov  vymezen✏, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; délka 1196 m. V navrhované 
⌥ásti dnes orná p�da a odvodn ná louka; v existující ⌥ásti regulovan✏ potok s pob↵e⇣ní vegetací a vlhká 
navazující louka a⇣ lada, dále listnat✏ remíz charakteru topolové vrbiny a rybník s b↵ehy a z ⌥ásti i 
doprovodnou vegetací p↵irozeného charakteru, lada, vlhká louka a strán  nad nivou potoka s 
roztrou�en✏mi d↵evinami. Opat↵ení: v navrhované ⌥ásti zatravn ní a vhodná v✏sadba strom� a ke↵�, v niv  
potoka vylou⌥it orbu a hnojení; v remízcích a porostech u potoka a rybníka omezit zásahy jen na 
odstra⌦ování nevhodn✏ch a nebezpe⌥n✏ch strom� a v tví z hlediska ochrany majetku a zdraví osob; 
údr⇣ba a extenzívní vyu⇣ívání rybníka, dopln ní b↵ehov✏ch porost� vhodn✏mi stromy a ke↵i.
 LBK 11 - lokální biokoridor, jednozna⌥n  vymezen✏, funk⌥ní; délka v ↵e�eném území 228 m. 
Regulovan✏ potok s pob↵e⇣ní vegetací a vlhká navazující louka v niv  potoka, nad nivou potoka n kolik 
mezí porostl✏ch stromy a ke↵i. Opat↵ení: v niv  potoka pouze extenzívní hospoda↵ení, vylou⌥it orbu a 
hnojení; ochrana mezí a jejich porost�; dopln ní b↵ehov✏ch porost� potoka vhodn✏mi stromy a ke↵i.
 LBK 12 - lokální biokoridor, rámcov  vymezen✏, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; délka 1284 m. V navrhované 
⌥ásti dnes orná p�da a mal✏ zahlouben✏ a regulovan✏ potok bez d↵evinné doprovodné vegetace; v 
existující ⌥ásti okraj p↵evá⇣n  borového lesa - sou⌥ást obory. Opat↵ení: V navrhované ⌥ásti zatravn ní a 
v✏sadba vhodn✏ch strom� a ke↵�; v lese up↵ednostnit mimoproduk⌥ní funkce - d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it 
p↵irozenému stavu dle lesní typologické jednotky.
 LBK 13 - lokální biokoridor, rámcov  vymezen✏, ⌥áste⌥n  funk⌥ní; délka 1638 m.  V navrhované 
⌥ásti dnes velk✏ lán orné p�dy; v existující ⌥ásti borov✏ les s malou p↵ím sí listná⌥�.  Opat↵ení: V 
navrhované ⌥ásti zatravn ní a v✏sadba vhodn✏ch strom� a ke↵�; v lese up↵ednostnit mimoproduk⌥ní 
funkce - d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it p↵irozenému stavu dle lesní typologické jednotky. 
 LBK 14 - lokální biokoridor, jednozna⌥n  vymezen✏, funk⌥ní; délka v ↵e�eném území 422 m. 
Okraj p↵evá⇣n  borového lesa - sou⌥ást obory. Opat↵ení: up↵ednostnit mimoproduk⌥ní funkce lesa - 
d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it p↵irozenému stavu, p↵i obnov  pou⇣ít d↵eviny odpovídající lesní typologické 
jednotce.  
 LBK 15 - lokální biokoridor, rámcov  vymezen✏, funk⌥ní; délka v ↵e�eném území 725 m. Plocha 
biokoridoru zahrnuje cel✏ lesní porost na pravém b↵ehu Chuchly, v⌥etn  údolní nivy potoka a p↵ítok�. 
Opat↵ení: up↵ednostnit mimoproduk⌥ní funkce lesa - d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it p↵irozenému stavu, p↵i 
obnov  pou⇣ít d↵eviny odpovídající lesní typologické jednotce.  
 LBK 16 - lokální biokoridor, jednozna⌥n  vymezen✏, funk⌥ní; délka 560 m. Biokoridor prochází 
lesním porostem a po jeho okraji. P↵eva⇣uje borov✏ porost s p↵ím sí dal�ích listná⌥�. Opat↵ení: 
Up↵ednostnit mimoproduk⌥ní funkce lesa - d↵evinnou skladbu p↵iblí⇣it p↵irozenému stavu, p↵i obnov  
pou⇣ít d↵eviny odpovídající lesní typologické jednotce. 

 Interak⌥ní prvky (IP)
 Jedná se o plo�nou, bodovou a liniovou zele⌦ v⌘zem d lské krajin , která dopl⌦uje biocentra a 
biokoridory.  Interak⌥ní prvky jsou v⌘návrhu ÚP Semn vice vymezeny na základ  kontextového mapování 
biotop� a na základ  pr�zkumu v⌘terénu.  

 e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

 Cestní sí�
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch komunikací. Tato sí� 
umo⇣⌦ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizovaná. V návrhové ⌥ásti jsou 
zakresleny katastráln  vedené ostatní plochy/ ostatní komunikace jako DS1. Cesty slou⇣í zejména 
zem d lskému a lesnickému vyu⇣ití. Krom  zp↵ístupn ní pozemk� cesty zvy�ují prostupnost krajiny a 
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mohou b✏t vyu⇣ity i jako vycházkové ⌥i cyklistické trasy. Stávající systém ú⌥elov✏ch komunikací z�stane  
zachován.
 Dopln ní dal�ích cest v⌘ plochách nezastav ného území je mo⇣né, umo⇣⌦ují to stanovené 
podmínky funk⌥ního vyu⇣ití ploch v krajin .

 Cyklostezky, cyklotrasy a p�↵í trasy 
 Turistická stezka ozna⌥ená jako „modrá“ (Roupov, Merklín, Vyt�⌦, Sta⌦kov, Puclice, Mal✏ 
Malahov, Bukovec, Pocinovice, Semn vice, Mezholezy, Sedmiho↵í) vede st↵edem ↵e�eného území. 
 Na  cyklotrasu 2141 byla zrealizována odbo⌥ka pod zna⌥ením 2141p  �e⌥ovice – Darmy�l, která 
vede p↵es ↵e�ené území.
 Nep↵íli� morfologicky náro⌥n✏ terén (krom  oblasti Sedmiho↵í) s pom rn  hustou komunika⌥ní 
sítí a relativn  ni⇣�í intenzity silni⌥ní dopravy na silnicích t↵etí t↵ídy p↵edstavují vcelku dobré podmínky pro 
v t�í rozvoj cykloturistické dopravy. 
 P �í trasy a cyklotrasy jsou územním plánem stabilizovány.

 
 e.4) Protierozní ochrana
 Dle informací odvozen✏ch z BPEJ zastoupen✏ch v ↵e�eném území není toto území v✏znamn ji 
ohro⇣eno vodní erozí. V⌘pr�m ru lze na p�dy v⌘↵e�eném území nahlí⇣et jako na p�dy mírn  ohro⇣ené 
vodní erozí. P�dy se sklonitostí nad 7° (p↵ípadn  3° – 7° se severní orientací) se v⌘↵e�eném území 
nacházejí pouze ojedin le.  Zem d lské p�dy nejsou v⌘rámci ↵e�eného území ohro⇣eny v trnou erozí.
 Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty. Dal�í protierozní 
opat↵ení lze dle pot↵eby budovat v⌘souladu se stanoven✏mi podmínkami vyu⇣ití ploch v⌘nezastav ném 
území. V plochách smí�eného nezastav ného území s⌘indexem p - p↵írodní, o - ochranná/protierozní, v - 
vodohospodá↵ská budou ve vy��í mí↵e uplatn ny prvky zvy�ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé 
travní porosty, liniové porosty a rozpt✏lená zele⌦. V rámci realizace navr⇣en✏ch prvk� ÚSES nebo v rámci 
provád ní pozemkov✏ch úprav je p↵ípustné vytvo↵ení nebo dopln ní systému protierozních opat↵ení 
(prost↵ednictvím protierozních osevních postup� a realizací biotechnick✏ch staveb (meze, terasy, pásy 
zelen  aj.)).

 e.5) Ochrana p⌦ed povodn�mi
 ⇤e�ené území spadá do �ir�ího povodí Berounky, p↵evá⇣n  do povodí Radbuzy a okrajov  do 
povodí M⇣e. Rozvodnice mezi Radbuzou a M⇣í prochází p↵i severním okraji ↵e�eného území (K↵akovsk✏ 
vrch - Obecní les - �ertovna). ⇤e�ené území odvod⌦uje: Horní Luh, bezejmenn✏ p↵ítok Mezholezského 
potoka (�HP 1-10-01-103, 1-10-01-104), levostranné p↵ítoky K↵akovského potoka (�HP 1-10-02-036), 
Chuchla a její pravostranné p↵ítoky (�HP 1-10-02-071), p↵ítoky Semo�ického potoka (�HP 1-10-02-040). 
⇤e�ené území zahrnuje celkem p t díl⌥ích povodí. 
 V t�ina potok� je regulována, má zahloubené koryto a dno zpevn né betonov✏mi tvarovkami. 
B↵ehové porosty jsou podél t chto upraven✏ch tok� nedostate⌥né, na n kter✏ch úsecích zcela chybí. 
P↵irozen✏ charakter i s b↵ehov✏mi porosty mají toky pouze v oblasti sv✏ch prameni�� zejména v severní 
⌥ásti ↵e�eného území.  
 ⌃ádn✏ z⌘vodních tok� nemá vyhlá�eno záplavové území. Správcem vodního toku Chuchly a 
K↵akovského potoka je Povodí Vltavy s.p., závod Berounka;  Horní Luh a bezejmenn✏ p↵ítok 
Mezholezského potoka jsou ve správ  Les� �R.  Drobné vodní toky v t�inou slou⇣í jako hlavní meliora⌥ní 
za↵ízení v⌘rámci plo�ného odvodn ní.

 V⌘rámci návrhu ÚP jsou navr⇣ena opat↵ení pro zv✏�ení ochrany území p↵ed velk✏mi vodami:
- podél koryt vodních tok� je ⇣ádoucí zachovat volné nezastav né a neoplocené území o �í↵i  
 min. 6 m od b↵ehové hrany na ob  strany (tzv. poto⌥ní koridory) - pro pr�chod velk✏ch vod a  
 zárove⌦ jako manipula⌥ní pruh pro ú⌥el správy a údr⇣by vodního toku;
- v⌘území ur⌥eném k⌘zástavb  je t↵eba zabezpe⌥it, aby odtokové pom ry z⌘povrchu   
 urbanizovaného území byly po v✏stavb  srovnatelné se stavem p↵ed ní. Odvodn ní  nutno ↵e�it  
 kombinovan✏m systémem p↵irozené / um lé retence, nap↵. vsakem na pozemcích, odvedením  
 obvodov✏m drená⇣ním systémem do jímek v⌘nejni⇣�ím míst  plochy (regulovan✏ odtok do  
 recipientu, pop↵.  následné vyu⇣ití vody pro zálivku v⌘dob  p↵ísu�ku);  
- v lokalitách, kde bylo v⌘minulosti provedeno systematické odvodn ní a které je sou⌥ástí  
 rozvojov✏ch ploch,  je t↵eba p↵íslu�n✏mi opat↵eními zajistit funk⌥nost zb✏vajících ⌥ástí t chto  
 za↵ízení na okolních pozemcích;
- navr⇣ena jsou opat↵ení zvy�ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení dostate⌥n  �irok✏ch pás�  
 pozemk� podél vodote⌥í a v okolí obce smí�en✏m funkcím (index p - p↵írodní, v -   
 vodohospodá↵ská, o - ochranná). V plochách smí�eného nezastav ného území s⌘indexy „p“, „v“, 
 „o“ budou ve vy��í mí↵e uplatn ny prvky zvy�ující reten⌥ní kapacitu území, tzn. trvalé travní  
 porosty, liniové porosty a rozpt✏lená zele⌦;
-  revitaliza⌥ní opat↵ení jsou navr⇣ena v⌘rámci územního systému ekologické stability. Cílem  
 revitaliza⌥ních opat↵ení bude obnova ekologické a hydrologické funkce vodních tok�.  Mimo  
 sídla je t↵eba volit tradi⌥ní vegeta⌥ní a biotechnická opevn ní, minimalizovat stavební technické  
 prvky. Návrh vegeta⌥ního doprovodu koryt musí ve své druhové a prostorové skladb   
 respektovat ekologické podmínky území;
- zám ry staveb, za↵ízení nebo ⌥inností na pozemcích, na nich⇣ se nacházejí koryta vodních tok�,  
 nebo na pozemcích s nimi sousedících, musí b✏t projednány s Povodím Vltavy s.p., závodem  
 Berounka.
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 e.6) Rekreace
 V t�ina území je intenzivn  zem d lsky vyu⇣ívána, rekreace se uskute⌥⌦uje formou pobytové 
krátkodobé rekreace (chalupa↵ení) ve v�ech sídlech. V⌘místní ⌥ásti Pocinovice je mo⇣nost ubytování 
v⌘soukromém penzionu (4-5 l�⇣ek) v⌘objektu ⌥.p. 1. V obci se nachází spole⌥enská místnost ke kulturním 
setkáním místních i chalupá↵�.
 U silnice vedoucí ze Semn vic sm rem na Mezholezy se nalézá nau⌥n -oddychové vyhlídkové 
místo nadmístního v✏znamu.  V⌘oploceném areálu je umíst na d↵ev ná vyhlídková v ⇣ (rozhledna 
Semn vice), altán s⌘posezením, stojan na kola, odpo⌥inkové herní prvky a informa⌥ní tabule. Tato stavba 
je sou⌥ástí ⌥esko-n meckého projektu "Vyhlídková místa na Doma⇣licku".⌘ V✏hled: p↵írodní park 
Sedmiho↵í, �esk✏  les. V⌘rámci ÚP navr⇣ena úprava související s ochranou vyhlídkového místa a 
panoramatu obce – nutné je upravit okolní parter v⌥etn  zalo⇣ení pásu zelen  v�⌥i skladovému areálu. 
 V⌘nezastav ném území (v krajin ) není mo⇣né umis�ovat ⇣ádné stavby pro rodinnou ani 
hromadnou rekreaci (viz. podmínky vyu⇣ití ploch - kap. f).
 Nezastav né území bude i nadále slou⇣it pro nepobytovou rekreaci - p �í turistiku a cyklistiku, 
pro kterou budou vyu⇣ívány ú⌥elové cesty v⌘krajin .
 

 e.7) Dob�vání lo✏isek nerostn�ch surovin

 Ochrana a dob�vání lo✏isek nerostn�ch surovin
 ⇤e�ené území se nachází mimo v✏hradní lo⇣iska u⇣itkov✏ch nerost�, chrán ná lo⇣isková území 
a dob✏vací prostory nerostn✏ch surovin ani tyto nejsou územním plánem navr⇣eny.
 
 D�sledky d⌦ív�j↵í t�✏by
 Severn  od Pocinovic se nachází staré d�lní dílo �achtice u Pocinovic (ID 11991) a  
poddolované území (ID 438, polymetalické rudy) k.ú. Pocinovice u Semn vic, ⌅lovice u Bukovce. Rozsah 
poddolovaného území je vyzna⌥en na koordina⌥ním v✏kresu. Plocha poddolovaného území zasahuje 
zastav né území objekt� souvisejících s⌘d↵ív j�ím provozem lomu (zbo↵eni�t  k⌘odstran ní) a oplocen✏ 
pozemek u stavby pro bydlení. Ob  plochy se nachází mimo zastav né území obce i mimo zastavitelná 
území.
 Plochy poddolovan✏ch území jsou charakterizovány jako území s nep↵ízniv✏mi in⇣en✏rsko-
geologick✏mi pom ry ve smyslu § 13 zákona ⌥. 62/1988 Sb., v platném zn ní. Navrhované objekty v 
územích v dosahu ú⌥ink� hlubinného dob✏vání (poddolovan✏ch územích) musí spl⌦ovat po⇣adavky �SN 
73 0039, p↵i realizaci stavby na tomto území je nutn✏ bá⌦sk✏ posudek.

 Sesuvná území
 V ↵e�eném území nejsou evidována  sesuvná území nebo svahové deformace.

f) Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln�m zp�sobem vyu✏ití
 Návrh ÚP Semn vice vymezuje z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a podmínky jejich 
vyu⇣ití:

Plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV) 
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: bydlení se smí�enou funkcí pro podnikatelské aktivity (zejména  
  zem d lská ⌥i ↵emeslná v✏roba) a ve↵ejnou vybavenost   
  v⌘libovolném pom ru k⌘bydlení, pokud ostatní vyu⇣ití není  
  v⌘hygienickém rozporu s⌘funkcí bydlení
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb pro bydlení v rodinn✏ch domech (v⌥etn  dom� a  
  usedlostí s⌘hospodá↵sk✏m zázemím), souvisejících zahrad a dal�ích  
  zem d lsk✏ch pozemk�,
  pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (pouze v�ak stávající),
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch smí�en✏ch obytn✏ch lze zahrnout pozemky ob⌥anského  
  vybavení a neru�ící v✏roby se stavbami a za↵ízeními, za podmínky,  
  ⇣e tyto sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují  
  u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují kvalitu prost↵edí  
  souvisejícího území a které sv✏m charakterem a kapacitou  
  nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území a spl⌦ují tak  po⇣adavky obecn   
  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb a za↵ízení v plochách  
  s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
 Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn   
 platné p↵edpisy. 
  V PHO chovu zví↵at umis�ovat jen takové stavby a za↵ízení  
  nevy⇣adující specifickou hygienickou ochranu, ⌥i podmínit  
  umis�ování takov✏ch staveb souhlasem hygienika. 
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 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového
 uspo↵ádání:  Struktura zástavby: Nová v✏stavba v zastav ném území bude  
  p↵izp�sobena p�vodnímu p�dorysnému ⌥len ní hospodá↵sk✏ch  
  dvor�. V p↵ípad , ⇣e okolní domy vytvá↵ejí sv✏m umíst ním uli⌥ní  
  frontu, bude tomuto charakteru p↵izp�sobena i nová v✏stavba.

 Z d�vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby 
pro bydlení a dal�í související stavby, v⌥etn  pr�⌥elí budov, v nich⇣ 
jsou okna obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici pozemku nebo 
vozovky silnice (místní komunikace).

 V✏�ková regulace zástavby: Nástavby jsou nep↵ípustné, pokud by 
mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení dochovan✏ch 
historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného 
místa nebo k naru�ení architektonické jednoty celku.

 Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p↵ev✏�it 
nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v�echny obytné stavby v 
okolí ur⌥ující charakter místa. Z�stane v�ak zachována mo⇣nost 
umíst ní drobn✏ch dominant (tj. ⌥ást stavby, vystupující nad 
v✏�kovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla 
nep↵esahuje v✏�ku dal�ího podla⇣í) v p↵ípadech, kdy tyto prvky 
zd�raz⌦ují pozici objektu v urbanistické struktu↵e (nap↵. náro⇣í, 
zd�razn ní kompozi⌥ní osy ap.).

 
  
Plochy bydlení v rodinn�ch domech - venkovské (BV)
  Rozd lení plochy dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: Plochy bydlení, ve kter✏ch p↵eva⇣ují rodinné domy s chovatelsk✏m  
  a p stitelsk✏m zázemím pro samozásobení s p↵ím sí neru�ících  
  obslu⇣n✏ch funkcí místního v✏znamu. 
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky souvisejících zahrad a dal�ích zem d lsk✏ch pozemk�, 
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky staveb pro rodinnou  
  rekreaci, za p↵edpokladu spln ní podmínek dan✏ch provád cími  
  p↵edpisy ke stavebnímu  zákonu.
  Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího ob⌥anského  
  vybavení se stavbami a za↵ízeními, které sv✏m provozováním a  
  technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém  
  okolí a nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m  
  charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území a spl⌦ují 
  tak po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování  staveb a  
  za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím. Tyto stavby a  
  za↵ízení musí b✏t v územní men�in  vzhledem k plochám bydlení.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní, zejména pozemky pro budovy obchodního prodeje o  
  v✏m ↵e v t�í  ne⇣ 1 000 m2.
 podmínky prostorového
 uspo↵ádání:  Struktura zástavby: Nová v✏stavba v zastav ném území bude  
  p↵izp�sobena p�vodnímu p�dorysnému ⌥len ní dvor�. V p↵ípad ,  
  ⇣e okolní domy vytvá↵ejí sv✏m umíst ním uli⌥ní frontu, bude  
  tomuto charakteru p↵izp�sobena i nová v✏stavba.

 Z d�vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby 
pro bydlení a dal�í související stavby, v⌥etn  pr�⌥elí budov, v nich⇣ 
jsou okna obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici pozemku nebo 
vozovky silnice (místní komunikace).

 V✏�ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, 
pokud by mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení 
dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch 
hodnot daného místa nebo k naru�ení architektonické jednoty 
celku.

 Nové stavby a zm ny staveb v zastav ném území nesmí p↵ev✏�it 
nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi které pat↵í v�echny obytné stavby v 
okolí ur⌥ující charakter místa. Z�stane v�ak zachována mo⇣nost 
umíst ní drobn✏ch dominant (tj. ⌥ást stavby, vystupující nad 
v✏�kovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla 
nep↵esahuje v✏�ku dal�ího podla⇣í) v p↵ípadech, kdy tyto prvky 
zd�raz⌦ují pozici objektu v urbanistické struktu↵e (nap↵. náro⇣í, 
zd�razn ní kompozi⌥ní osy ap.).

  
Plochy bydlení - v bytov�ch domech (BH)
  Rozd lení plochy dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky bytov✏ch dom�, souvisejících zahrad a dal�ích   
  zem d lsk✏ch pozemk�,
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 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��),
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky ob⌥anského vybavení se  
  stavbami a za↵ízeními, které sv✏m provozováním a technick✏m  
  za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a  
  nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m  
  charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území
  a spl⌦ují tak po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování  
  staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: V✏�ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep↵ípustné,  
  pokud by mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení  
  dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch  
  hodnot daného místa nebo k naru�ení architektonické jednoty  
  celku. Nové stavby nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty, mezi  
  které pat↵í v�echny obytné stavby ur⌥ující charakter místa.

Plochy ob⌥anského vybavení - ve⌦ejná infrastruktura (OV)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití: 
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejného  
  charakteru (pro vzd lávání a v✏chovu, sociální slu⇣by, pé⌥i o  
  rodinu, zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu, ochranu  
  obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu, ubytování,  
  stravování, slu⇣by, v du a v✏zkum a láze⌦ství, t lov✏chovu a sport).
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství (v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��, ve↵ejné  
  zelen  ap.),
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch ob⌥anského vybavení lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních
  a majitel� za↵ízení ⌥i p↵ípadn  dal�ích bytov✏ch jednotek, pokud  
  charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb  
  pro bydlení. 
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.

Plochy ob⌥anského vybavení - sport (OS)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení pro aktivní nebo  
  pasivní sportovní ⌥innosti a regeneraci organismu,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství v⌥etn  ve↵ejné zelen ,
  pozemky ochranné zelen ,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.

Plochy ob⌥anského vybavení - h⌦bitovy (OH)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch poh↵ebi�� a církevních a jin✏ch nábo⇣ensk✏ch  
  staveb,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství v⌥etn  ve↵ejné zelen ,
  pozemky ochranné zelen ,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.

Plochy v�roby a skladování - zem�d�lská a lesnická v�roba (VZ)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené pro zem d lskou ⇣ivo⌥i�nou a rostlinnou v✏robu,  
  pro malohospoda↵ení, zem d lské slu⇣by, p↵idru⇣enou   
  nezem d lskou v✏robu, zahradnictví, lesní hospodá↵ství a  
  zpracování d↵evní hmoty v⌥etn  komer⌥ní vybavenosti související s  
  funk⌥ním vyu⇣itím plochy.
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
  pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména obchodní,  
  administrativní a správní budovy a za↵ízení),
  pozemky ochranné zelen ,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Negativní ú⌥inky a vlivy umis�ovan✏ch staveb a za↵ízení nesmí  
  naru�ovat provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí  
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  (zejména pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou  
  obecn  platn✏mi p↵edpisy. V p↵ípad  obnovy chovu zví↵at nutno  
  stanovit takovou kapacitu a zp�sob ustájení, aby pachová zóna  
  nezasahovala okolní stavby pro ⌥isté bydlení. 
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nep↵ekro⌥it v✏�kovou hladinu zástavby danou sousedními objekty  
  v dané plo�e.  

Plochy zelen� - zele  nezastaviteln�ch soukrom�ch zahrad (ZN)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky zahrad, sad�, vinic a dal�í zem d lské p�dy související s  
  obytn✏m územím,
 p↵ípustné vyu⇣ití: revitalizace vodních ploch,
  pozemky ostatní zelen  v sídle mající nap↵. ochrann✏ charakter,
  pozemky související dopravní infrastruktury ú⌥elové komunikace  
  slou⇣ící p↵evá⇣n  k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk�),
  pozemky související technické infrastruktury,
  
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Pro zm ny staveb a umís�ování nov✏ch staveb v zastav ném území 
  platí, ⇣e na pozemku m�⇣e b✏t umíst n v⇣dy pouze jeden objekt  
  stavby odpovídající vyu⇣ití hospoda↵ení na zahrad  tak, aby nebyl  
  p↵ekro⌥en koeficient zastavitelnosti 5%.

Plochy zelen� - zele  p⌦írodního charakteru (ZP)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky zelen  v sídle udr⇣ované v p↵írod  blízkém stavu -  
  nap↵íklad pr�chod územního systému ekologické stability  
  zastav n✏m územím (biokoridory),
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ostatní zelen  v sídle mající nap↵. ochrann✏ a izola⌥ní  
  charakter,
  údr⇣ba a ochrana chrán n✏ch prvk� p↵írody,
  údr⇣ba a ochrana technického za↵ízení, 
  pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn  
  tras cykloturistick✏ch cest a nau⌥n✏ch stezek a staveb na vodních  
  tocích) slu⌥itelné s ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny,
  revitalizace vodních tok�, vodních ploch v⌥etn  um l✏ch vodních  
  nádr⇣í
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy technické infrastruktury - in✏en�rské sít� (TI)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi  
  provozn  souvisejících za↵ízení (vodovod�, vodojem�, kanalizace,  
  ⌥istíren odpadních vod, staveb a za↵ízení pro nakládání s odpady,  
  trafostanic, energetick✏ch vedení, komunika⌥ních vedení ve↵ejné  
  komunika⌥ní sít , elektronick✏ch komunika⌥ních za↵ízení ve↵ejné  
  komunika⌥ní sít , plynovod� a produktovod�),
 p↵ípustné vyu⇣ití ploch: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní infrastruktury,
  pozemky krajinné a sídelní zelen .
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
 
Plochy ve⌦ejn�ch prostranství - ve⌦ejná zele  (ZV)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: upravené plochy ve↵ejn  p↵ístupné zelen ,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky dal�ích druh� ve↵ejn✏ch prostranství,

 pozemky související ob⌥anské, dopravní a technické infrastruktury 
slu⌥itelné s ú⌥elem ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejné zelen ,

 revitalizace vodních tok�, vodních ploch v⌥etn  um l✏ch vodních  
nádr⇣í,

 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
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Plochy ve⌦ejn�ch prostranství (PV)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky jednotliv✏ch druh� ve↵ejn✏ch prostranství,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury slu⌥itelné s  
  ú⌥elem ve↵ejn✏ch prostranství (nap↵. cyklotrasy, cyklostezky,  
  nau⌥né stezky, p↵ístupové komunikace)
  pozemky a za↵ízení ob⌥anského vybavení, slu⌥itelné s ú⌥elem  
  ve↵ejn✏ch prostranství,
  revitalizace vodních tok�, vodních ploch v⌥etn  um l✏ch vodních  
  nádr⇣í,
  pozemky ve↵ejné zelen ,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Pro umís�ování nov✏ch staveb v zastav ném území platí omezení  
  velikosti zastav né plochy do 25 m2.

Plochy dopravní infrastruktury - silni⌥ní doprava (DS)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky dálnic, silnic a vybran✏ch místních komunikací II. t↵ídy,  
  v✏jime⌥n  té⇣ místních komunikací III. t↵ídy (v⌥etn  pozemk�, na  
  kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako nap↵. náspy,  
  zá↵ezy, op rné zdi, mosty a doprovodná a izola⌥ní zele⌦,   
  protihluková opat↵ení),
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení  
  (zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy).
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: P↵i úpravách v zastav ném území a v zastaviteln✏ch plochách  
  zajistit bezpe⌥n✏ pohyb chodc�.
    
Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌥elové komunikace (DS.1)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky místních komunikací III. t↵ídy a ú⌥elov✏ch komunikací  
  (v⌥etn  pozemk�, na kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace  
  jako nap↵. náspy, zá↵ezy, op rné zdi, mostky a doprovodná a  
  izola⌥ní zele⌦),
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení  
  (zejména autobusové zastávky), trasy cykloturistick✏ch cest a  
  nau⌥n✏ch stezek
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy lesní (NL)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
  Plochy lesní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití  
  pozemk� pro  les.
 hlavní vy⇣ití: pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení lesního hospodá↵ství, pozemky   
  staveb a za↵ízení související dopravní a technické infrastruktury,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy zem�d�lské (NZ)
- (NZ.1) plochy zem�d�lské / orná p�da  
- (NZ.2) plochy zem�d�lské / trval� travní porost
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu,
 p↵ípustné vyu⇣ití: prvky krajinné a doprovodné liniové zelen ,
  pozemky související dopravní infrastruktury (místní ú⌥elové  
  komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch  
  pozemk�, mohou v�ak b✏t vyu⇣ívané jako cykloturistické cesty),
  pozemky technické infrastruktury,
  stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk�, k  
  ochran  a zúrodn ní p�dního fondu, k ochran  ⇣ivotního prost↵edí, 
  zvelebení krajiny a zv✏�ení její ekologické stability,
  pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
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 uspo↵ádání: - pro zem d lskou produkci budou realizovány jen stavby, které  
    mají p↵ímou vazbu na ⌥innost zaji��ovanou v dané plo�e;
 - dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické stability  
   krajiny:   
 - po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
 - po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. nezhor�ovat vodní  
   re⇣im v p�d  i v území, preferovat zm ny kultur ZPF ve prosp ch  
   ochrany p↵írody a krajiny, ochrana p↵ed erozní ohro⇣eností,  
   zastoupení interak⌥ních prvk�). 
 - oplocování pozemk� je p↵ípustné v nezbytn✏ch p↵ípadech: nap↵.  
   ochranná pásma vodních zdroj� I. stupn , v✏b hy, pastevecké  
   areály (formou ohradník�), apod.;

Plochy p⌦írodní (NP)
 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky navr⇣ené k ochran  (biocentra, v✏znamné krajinné prvky)
  pozemky ⌥ástí prvk� ÚSES a zvlá�t  chrán n✏ch ⌥ástí p↵írody s  
  cílem dlouhodobé stabilizace prostor�, ve kter✏ch mohou relativn  
  neru�en  existovat a vyvíjet se p�vodní a p↵írod  blízké   
  ekosystémy.
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury v⌥etn   
  tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch stezek) slu⌥itelné s  
  ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní, zejména
  zm ny vodního re⇣imu území, pokud nejsou v zájmu ochrany  
  p↵írody a ochrany lesa,
  ukládání a zne�kod⌦ování odpad�,
  terénní úpravy, kter✏mi se podstatn  m ní vzhled prost↵edí nebo  
  vodní pom ry,
  oplocování pozemk� s v✏jimkami, které jsou v zájmu ochrany  
  p↵írody, lesa, vodních zdroj�, apod.,
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: p↵i obhospoda↵ování pozemk� preferovat biozem d lské formy  
  hospoda↵ení, cílen  posilovat mimoproduk⌥ní funkce zem d lské  
  p�dy a lesa (bez dal�í intenzifikace a koncentrace zem d lské  
  nebo lesní v✏roby) - v souladu se zájmy ochrany p↵írody a krajiny.

Plochy smí↵ené nezastav�ného území (NSx)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: V✏razn  polyfunk⌥ní krajinná území, kde nelze nebo není nutné  
  stanovit dominantní ⌥innost.
 Plochy smí�ené nezastav ného území „NSx“ jsou blí⇣e popsány  
 indexem p↵ípustn✏ch funkcí, a to kombinací zastoupen✏ch funkcí z  
 následující mno⇣iny: p - p↵írodní, v - vodohospodá↵ská,  z -  
 zem d lská, l - lesní, o - ochranná/ izola⌥ní/protierozní, d -  
 dopravní.
 p↵ípustné vyu⇣ití: p - p⇤írodní - územní ochrana zákonem chrán n✏ch území,  
  územní ochrana vymezeného územního systému ekologické  
  stability a dal�ích ekologicky cenn✏ch území (zejména ekologické  
  kostry území); 
 ostatní plochy krajinné zelen , extenzivní sady a zahrady s travním  
 krytem, pozemky ochranné zelen ;
 v - vodohospodá⇤ská  -  plochy s⌘vodohospodá↵skou funkcí,  
 území vodních ploch a koryt vodních tok�, plochy záplavov✏ch  
 území, plochy zahrnuté do ochrann✏ch pásem vodních zdroj�,  
 CHOPAV, p↵ípadn  dal�ích vodohospodá↵sky v✏znamn✏ch území;  
 revitalizace vodních tok�, umíst ní vodohospodá↵sk✏ch staveb  
 (vodního díla);
 z - zem⇥d⇥lská  - pozemky zem d lského p�dního fondu (mimo  
 velkov✏robní formy) s up↵ednostn ním mimoproduk⌥ních funkcí,  
 v⌥etn  ú⌥elov✏ch komunikací slou⇣ících k jejich obhospoda↵ování,  
 extenzivní sady a zahrady s travním krytem – p↵ipou�t jí se  
 nezbytn  nutná opat↵ení  a v✏stavba pro zaji�t ní zem d lské  
 produkce (nap↵. v✏stavba seníku, ohrazení pastvin apod.);
 l - lesní  - pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa (zejména les  
 zvlá�tního ur⌥ení, lesy ochranné ap.) – p↵ipou�t jí se nezbytn   
 nutná opat↵ení a v✏stavba pro lesní produkci; p stování d↵evin  
 mo⇣né za podmínek, ⇣e budou pou⇣ity p�vodní (autochtónní)  
 d↵eviny odpovídající danému stanovi�ti;
 o - ochranná/izola�ní -  prostor mezi r�zn✏mi druhy funk⌥ního  
 vyu⇣ití (nap↵. izola⌥ní prostor mezi obytn✏mi a intenzivn   

 ÚZEMNÍ PLÁN SEMN⇥VICE (SRPEN 2014)

19



 zem d lsky vyu⇣ívan✏mi plochami ap.); izola⌥ní prostor mezi  
 obytn✏mi plochami a dopravními stavbami);
 o - ochranná/protierozní - plochy, kde budou ve vy��í mí↵e  
 uplatn na opat↵ení k⌘ochran  p↵ed vodní erozí, mo⇣ná je  
 kombinace organiza⌥ních (zatravn ní) a agrotechnick✏ch  
 protierozních opat↵ení (protierozní technologie p stování  
 plodin);
 d - dopravní - nezbytn  nutná opat↵ení a v✏stavba pro zaji�t ní  
 dopravy v krajinné zón , ⌘pozemky s p↵edpoklady pro v✏hledov✏  
 rozvoj dopravní infrastruktury, manipula⌥ní a odstavné ⌘plochy  
 apod.
 - v✏stavba ú⌥elov✏ch komunikací,
       - pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury  
   (v⌥etn  tras cyklotras, cyklostezek, hipostezek, turistick✏ch p �ích  
   cest a nau⌥n✏ch stezek a staveb na vodních tocích),
 - v✏stavba in⇣en✏rsk✏ch sítí v⌥etn  nezbytn✏ch technick✏ch za↵ízení  
   na t chto sítích, jejich⇣ trasování mimo plochu by neúm rn   
   zv✏�ilo náklady na jejich realizaci. 
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: jen ty stavby (opat↵ení), které mají p↵ímou vazbu na ⌥innost  
  zaji��ovanou v dané plo�e a za podmínek stanoven✏ch p↵íslu�n✏m  
  orgánem ochrany p↵írody.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní (nap↵.):
 hospoda↵ení na pozemcích zp�sobem vy⇣adujícím intenzivní  
 technologie, pou⇣ívání kejdy, silá⇣ních ��áv a ostatních tekut✏ch  
 odpad�, aktivity a ⌥innosti, které jsou v rozporu se základními  
 funkcemi uveden✏mi v indexu,
 nenávratné po�kozování p�dního povrchu,
 zm ny vodního re⇣imu, pokud nejsou v zájmu ochrany p↵írody,  
 ochrany ZPF a ochrany lesa,
 provád ní terénních úprav zna⌥ného rozsahu (tj. v✏znamn   
 naru�ující morfologii terénu, vodní re⇣im apod.), 
 zne�kod⌦ování odpad�,
 v✏stavba za↵ízení pro ⌥innosti velkov✏robního nebo intenzivního  
 charakteru,
 v✏stavba a ⌥innosti nesouvisející s funkcemi zastoupen✏mi v dané  
 zón  (jmenovit  v✏stavba staveb pro pobytovou rekreaci a  
 zahrádká↵sk✏ch chat). 
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: ve�keré ⌥innosti musí b✏t v⌘souladu se zájmy ochrany p↵írody a  
  krajinného rázu,
 oplocování pozemk� je p↵ípustné v  nezbytn✏ch p↵ípadech: nap↵.  
 ochranná pásma vodních zdroj� I. stupn , v✏b hy, pastevecké areál 
 (formou ohradník�), lesní �kolky, apod.

 
Plochy vodní a vodohospodá⌦ské (VV)
 Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky vodních ploch,
  pozemky koryt vodních tok� v⌥etn  doprovodn✏ch porost�.
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Nejsou stanoveny.

 Pozn.: Uspo↵ádání funk⌥ního vyu⇣ití ploch je vymezeno ve v✏kresu ⌥. 2 (Hlavní v✏kres).

 Dal�í podmínky a po⇣adavky na umis�ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy 
p↵estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce návrhu ÚP Semn vice.

g) Vymezení ve⌦ejn� prosp�↵n�ch staveb a opat⌦ení, staveb a opat⌦ení k zaji↵�ování obrany a 
bezpe⌥nosti státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn�ní 

 Návrh ve↵ejn  prosp �n✏ch opat↵ení bez p↵edkupního práva:
VU 1 ÚSES  - biokoridory k zalo⇣ení,
VU 2 ÚSES - LBC 4 (registrované VKP, na ⌥ásti EVL).  
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h) Vymezení ve⌦ejn� prosp�↵n�ch staveb a prostranství s p⌦edkupním právem
 Územním plánem Semn vice nejsou vymezeny ve↵ejn  prosp �né stavby a prostranství s 
p↵edkupním právem.

i)   Stanovení  kompenza⌥ních  opat⌦ení  podle  §  50 odst. 6 stavebního zákona
 Územním plánem Semn vice nejsou stanovena kompenza⌥ní opat↵ení nebo� tato nebyla 
po⇣adována.

j) Vymezení ploch s prov�⌦ením zm�n jejich vyu✏ití územní studií
 Územním plánem je vymezena plocha Z4 s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií.
 P↵edm tem ↵e�ení územní studie bude zejména návrh podrobn j�ích prostorov✏ch regulativ� a 
⌥len ní lokality na stavební pozemky tak, aby byla zaji�t na koordinace po⇣adavk� vlastník� pozemk� a 
zaji�t na mo⇣nost dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy. V rámci studie budou ↵e�ena 
opat↵ení související s ochranou panoramatu venkovského sídla (v✏stavba na pohledov  exponovaném 
míst ).
 Lh�ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této studii do evidence územn  plánovací 
⌥innosti je stanovena na 4 roky od vydání územního plánu. Rozsah plochy s prov ↵ením zm n jejich 
vyu⇣ití územní studií je vyzna⌥en graficky ve v✏kresu ⌥. 1 územního plánu (V✏kres základního ⌥len ní 
území).

k) Údaje o po⌥tu list� územního plánu a po⌥tu v�kres�
 Textová ⌥ást návrhu ÚP má 21 ⌥íslovan✏ch stran, titulní list a 3 ne⌥íslované strany (údaje o 
po↵izovateli a projektantovi, záznam o ú⌥innosti a obsah. Grafická ⌥ást územního plánu má 3 v✏kresy (1. 
V✏kres základního ⌥len ní území, 2. Hlavní v✏kres, 3. V✏kres ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb, opat↵ení a 
asanací).
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