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Obecnì závazná vyhláška è.

/2006 o vyhlášení závazné èásti

územního plánu obce Bezdìz
Zastupitelstvo
obceBezdìz dne... ... ...2006 schválilodle §84, odst.2, písmenab) zákona è.128/2000
Sb., o obcích (obecní zøízení) a dle §26 odst.2 zákona è.50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù návrh územního plánu obce (ÚPO) a
dle §29, odst.3 téhož zákona se usneslo vydat tuto obecnì závaznou vyhlášku.
ÈL.1. ÚÈEL VYHLÁŠKY
Vyhláška vyhlašuje závazné èásti Územního plánu obce pro obec Bezdìz (dále územní plán),
schváleného zastupitelstvem dne ... ...
2006.
ÈL.2. ROZSAH PLATNOSTI
Závazná èást, která je obsahem vyhlášky, stanovuje koncepci rozvoje obce a regulativy, které jsou
spoleèným vyjádøením základních zásad uspoøádání území a limitù jeho využití pro vydávání
správních rozhodnutí o území na celém správním území obce Bezdìz. Dle katastrální struktury se
jedná o jediné katastrální území Bezdìz.
Regulativy funkèního a prostorového uspoøádání území, stanovené v Závazné èásti úro jsou
závazné pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby pøi èinnostech, vyvolávajících zmìnu ve
funkèním využití a prostorovém uspoøádání území, provádìní staveb nebo jejich zmìn, pøi údržbì,
užívání a odstraòování staveb. Ostatní èásti úro jsou smìrné.
Platnost úro se stanovuje na dobu do vydání nové vyhlášky o schválení úro
ÈL.3. SPECIFIKACE

ZÁVAZNÝCH

obce Bezdìz.

èÁSTí ÚPO

POJETí REGULATIVO A ZÁKLADNí POJMY
Základní pojmy
Užívané pojmy jsou v souladu se znìním Stavebního zákona a vyhlášek è.135/2001 Sb., o územnì
plánovacích podkladech a územnì plánovací dokumentaci a è. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, pokud není stanoveno jinak.
Èasové rozlišení - etapizace
Øešené území úro obce Bezdìz se dle èasového rozlišení dìlí na:

-

plochy stávajícího stavu
tj. zastavìné, popøípadì nezastavìné plochy, na kterých úro
zachovává dosavadní charakter funkèního využití a na kterých budou pøevažovat èinnosti, smìøující k
záchovì a údržbì stávajících fondù, avšak mohou se uplatnit i èinnosti, smìøující k rekonstrukci a
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dostavbì stávajících fondù.
plochy návrhu I.etapy - tj. plochy, které dosud nebyly využívány v souladu s funkèním
využitím, urèeným v úro, vùbec nebo byly takto využívány pouze v omezené míøe a na -kterých
budou pøevažovatèinnosti smìøující, k rekonstrukci a dostavbì stávajících fondù a èinnosti zakládající
nové uspoøádánía využívání území.
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plochy návrhu II.etapy - tj. plochy, které dosud nebyly využívány v souladu s funkèním
využitím, urèeným v úro, vùbec nebo byly takto využívány pouze v omezené míøe a u nichž se
s využitím urèeným v úro uvažuje až po vyèerpání potenciálu I.etapy; v územích takto vymezených

-se r:1e~mipj::ip~stit takové-èinnosti, \Ljejichž dùsledku-by-bylo-jakkoliv--omezeAO
vyznacene v UPO.
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Na plocháchnávrhu I. i II.etapyje pøípustnéstávající funkènívyužití a uspoøádáníúzemí a to až do
doby provedení zmìn jejich funkèního využití nebo uspoøádání v souladu s návrhem
stavby

a

zaøízení

lze

udržovat

a

opravovat,

pokud

není

stavebním

úøadem

úro.

Existující

urèeno

i

jinak.
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,,Základní vybavenost území

Stavby a kultury, uvedené v následujícímvýètu, mohou v odùvodnìném minimálním rozsahu tvoøit
nedílnou souèást všech zastavitelných i nezastavitelných funkèních ploch bez ohledu na jejich urèené
funkèní využití:
prvky krajinné struktury - drobné porosty a vodoteèe
doprovodné úpravy parteru vèetnì drobných doplòkových staveb - altánky, pøístøešky,lavièky,
bazénky, jezírka, fontány, dìtská høištì, veøejnáWC, zastávky MHO
zaøízení a drobné objekty, sloužící jako zázemí pozemku vè.stavby na nìm stojící - kùlny, stáje,
-

krmítka,...
garáže a parkovací plochy, sloužící bezprostøednì pro obsluhu pozemku vè.stavby na nìm
stojící
úèelové komunikace, cyklistické i pìší cesty, sloužící bezprostøednì pro obsluhu pozemku,
vè.stavby na nìm stojící
objekty technické infrastruktury, sloužící bezprostøednì pro obsluhu pozemku a stavby na nìm
stojící

VYMEZENÍ ZAST A VITELNÉHO ÚZEMÍ
Souèasnì zastavìné území
ÚPO Bezdìz stanovil ve fázi prùzkumù a rozborù souèasnìzastavìné území obce Bezdìz (SZÚO) k datu
15.12.2002.Vymezení souèasnìzastavìnéhoúzemí obce k 15.12.2002a zastavitelnéhoúzemíje stanovenove
výkresuè. 2a grafické èástiÚPO Bezdìz.
Zastavitelné území
ÚPO Bezdìz stanovÍ zastavitelnéúzemí jako novì navrženézastavitelnéfunkèní plochy ve všech etapách,je
tedy shodnés návrhovými lokalitami zastavitelnýchfunkèníchploch ÚPO. Toto nevyluèujenovou výstavbuna
zastavitelnýchfunkèníchplocháchjiž zastavìnéhoúzemí.
ZASTAVITELNÉ FUNKÈNí PLOCHY
Jsou funkèní plochy, které jsou vzhledem k èinnosti, definující jejich charakter, urèeny k zastavìní.
Jedná se o:
plochy bydlení hromadného venkovského typu (BH)
plochy bydlení individuálního venkovského typu (BV)

-

plochy smíšené pro polyfunkèní využití (BS)

-

plochy bydlení rekreaèního (BR)

-

plochy obèanské vybavenosti (OV)

-

-

-

plochy sportu a rekreace (SR)
plochy zemìdìlské výroby (VZ)
plochy výrobnì technické èinnosti a smíšených aktivit (VS)
plochy technické vybavenosti (TV)
plochy železnice (OZ)
plochy silnice I. tøídy(OS)
plochy silnice III. tøídya místních obslužných komunikací (OK)
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plochy ostatních a pìších komunikací (OP)
plochy dopravní vybavenosti (OV)
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NEZASTAVITELNÉ FUNKÈNí PLOCHY
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Jsou funkèní plochy, které nelze zastavìt vùbec, nebo které lze zastavìt výjimeènì a za zvláštních
podmínek, stanovených obecnì závaznými právními pøedpisy nebo územním plánem obce Bezdìz
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(umístìní zaøízení technického vybavení nadøazených systémù a základní vybavenosti území), jedná
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plochy urbanizované zelenì (ZU)
plochy krajinné zelenì (ZK)
plochy produkèní zemìdìlské pùdy (ZP)
vodní plochy a toky (Va)
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OMEZENí ZMÌN V UŽíVÁNí STAVEB
Stavby, jejichž souèasné využití odpovídá z hlediska stanoveného funkèního využití území, v nìmž
jsou umístìny, kategorii nepøípustné, musí pøijakýchkoliv požadovaných úpravách zmìnit využití tak,
aby odpovídalo kategorii pøípustné nebo podmínìnì pøípustné.
Stavby, jejichž souèasné využití odpovídá z hlediska stanoveného funkèního využití území, v nìmž
jsou umístìny, kategorii pøípustné nebo podmínìnì pøípustné, mohou zmìnit využití tak, aby
odpovídalo kategorii pøípustnénebo podmínìnì pøípustné.
FUNKÈNí VYUŽITí PLOCH A JEJICH USPOØÁDÁNí
Umis•ování èinností ve vztahu k využití území
Funkèní využití jednotlivých funkèních ploch zastavitelného a nezastavitelného území, znázornìné
graficky ve výkresu è.2, je stanoveno na základì níže popsaných èinností, urèujících charakter tìchto
ploch.
Stanovenému funkènímu využití území musí odpovídat zpùsob jeho užívání a zejména umis•ovaní
èinností a povolovaní staveb a kultur, vèetnì jejich zmìn a zmìn v jejich užívání. Pøitom musí být
pøihlédnuto k místním podmínkám urbanistickým, ekologickým, hygienickým a technickým.
Na plochách návrhu I. i II.etapy je pøípustné stávající funkèní využití a uspoøádání území, a to až do
doby provedení zmìn jejich využití nebo uspoøádání v souladu s návrhem ÚPO. Existující stavby a
zaøízení lze udržovat a opravovat, pokud není stavebním úøademstanoveno jinak.
Èinnosti, stavby a kultury se podle podmínek pøípustnosti vymezují jako "pøípustné, podmínìnì
pøípustnéa nepøípustné".
pøípustné- jsou stavby, èinnosti a využití území, definující charakter funkèních ploch, jejich
povolení váže na splnìní podmínek obecnì závazných pøedpisù (stavební zákon, vyhláška o
obecných požadavcích na výstavbu, pøedpisyv oblasti životního prostøedí)

-

podmínìnì pøípustné - jsou stavby, èinnosti a využití území, které lze jednotlivì povolit,

nevyvolají-Ii svým vnìjším pùsobením riziko narušení základního charakteru funkèní plochy, pro jejich
povolení je, kromì dodržení obecných podmínek (viz výše), nutné splnit další podmínky, stanovené
stavebním úøademz hlediska:
-

významu stavby, èinnosti a využití území v širším území

-

zátìže,

-

charakteru zástavby, výšky a hmoty stavby ve vztahu k okolní zástavbì
napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu

-

nepøípustné - jsou stavby, èinnosti a využití území, které nesplòují podmínky èinností

kterou stavba, èinnost a využití území vyvolá na okolí svým provozem

pøípustnýcha podmínìnì pøípustných,resp. podmínky stanovené obecnì závaznými pøedpisy a
správními rozhodnutími, takovéto èinnosti, stavby a kultury nesmí být v dané funkèní ploše
umístìny nebo povoleny a musí být podnikány kroky k jejich vymístìní.
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POPIS JEDNOTLIVÝCH KATEGORií FUNKÈNíHO VYUŽITí ZASTAVITELNÝCH , PLOCH
Pro úèely výkresu è.2 jsou vymezeny následující kategorie funkèního využití zastavitelných ploch:
PLOCHY BYDLENI HROMADNÉHO BH

i

.

prípustné:

bydlení v bytových domech venkovského tyPU, kolektivní bydlení a ubytování v domovech
dùchodcù, DPS, enzionech, inte rovaná v bavenost v ob tn' ch domech, ob tná zeleò
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sP.ecifické
objekty

~ydlení v rodinných ?omech, ner.ušícízaøízení vy~a.venosti.a p~dnikatelských aktivit,
.
Integrovaná v bytovych domech I samostatnì stojlclch, zarlzenl pro sport a denní rekreacI
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PgQmJ!lìlJ.!
rl ustné:
technického v baveni nadrazen ch s stému
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Plochy jsou urèeny pro kolektivní bydlení venkovského typu s prevládajícími hromadnými formami
(skupiny domù) s vybaveností, podnikatelskými aktivitami a dalším zázemím (garáže, høištì).
Urèujícím typem zástavby jsou rùznì øazené samostatnì stojící bytové domy a bytové sekce,
pøípadnì menší bytové domy vilového charakteru (stavby s více než tøemi byty v jednom objektu).
Zástavba musí odpovídat požadavkùm, kladeným na plochy, ležící vochranném pásmu hradu.
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Urèujícímu typu zástavby se musí svým charakterem pøizpùsobit i stavby, urèené pro jiné pøípustné
èinnosti.
Domy mají spoleèné zahrady se zprostøedkovanou vazbou na jejich plochu s pøevážnì rekreaèní
funkcí a pro zájmovou èinnost s vyhrazenou rekreaèní zelení.
Rozsah zaøízení drobné vybavenosti a výrobních služeb místního významu, povolovaných v rámci
obytného objektu (maloobchod, služby, stravování, kulturní, vzdìlávací, výchovná, zdravotnická,
sociální a správní zaøízení) nepøekroèí objem pøízemí jednotlivé stavby a tato èinnost nebude svým
charakterem obtìžovat obytnou funkci.
Podmínìnì pøípustná zaøízení vybavenosti a drobné výroby místního významu v samostatných
objektech jsou urèena výhradnì k bezprostøední obsluze obytné funkce a objemovì nepøevýší
jednotlivé obytné budovy a nenaruší hygienické podmínky okolní obytné zástavby.
Odstavení vozidel obyvatel pro novou výstavbu je øešeno z 50% v objektech a dalších 50% +
kapacita pro návštìvníky je øešenav rámci pøíslušnélokality.
PLOCHY BYDLENIINDIVIDUALNIHO BV
prípustné

bydlení v rodinnvch domech venkovského tvDu, zaøízenídrobné vybavenosti a výrobních
služeb místního významu, integrovaná ve vlastním obytném objektu, chovatelství a
otrebu, rekreaèní b
tování

podmínìnì
pøípustné:

zarízení vybavenosti a drobné výroby místního významu v samostatných objektech (napr.
rodinné farmy), bydlení v energeticky úsporných nebo sobìstaèných alternativních rodinných
domech, rekreaèní bydlení a ubytování v penzionech, zaøízení pro denní rekreaci obyvatel
lokalit høištì
Rodinné domy venkovského typu a usedlosti jsou objekty, umístìné na více èi ménì rozptýlených
parcelách s nepravidelností, zpravidla danou historickým pùdorysem zástavby a terénními
podmínkami. Plochy jsou urèené pro individuální bydlení ve spojení se samozásobitelskou
zemìdìlskou èinností a s ní spojeným využitím podružných hospodáøských objektù a zahrad,
umožòujících chov domácího zvíøectva. Uvedená zemìdìlská èinnost nesmí svým rozsahem
obtìžovat funkci bydlení a je dána limitním - maximálním - poètem kusù chovaných domácích
zemìdìlských zvíøat.Tento limitní poèet bude stanoven pøíslušnýmsprávním úøadem individuálnì, dle
konkrétní situace a místních podmínek. Plochy bydlení individuálního venkovského zahrnují i stávající
obytné území, využívané pro individuální rekreaci, penziony a chaty s individuálními zahrádkami.
Urèujícím typem zástavby jsou jednopodlažní (výjimeènì dvoupodlažní) samostatnì stojící rodinné
domy venkovského typu s podkrovím (výjimeènì bytové domy stejné formy), starší obytné budovy
venkovského charakteru (zemìdìlské usedlosti, statky, chalupy), spojené s hospodáøskými objekty,
dvory a zahradami. Zástavba musí odpovídat požadavkùm, kladeným na plochy, ležící v ochranném
pásmu hradu. Urèujícímu typu zástavby se musí svým charakterem pøizpùsobit i stavby, urèené pro
jiné pøípustnéèinnosti.
Rozsah zaøízení drobné vybavenosti a výrobních služeb místního významu, povolovaných v rámci
obytného objektu, nepøekroèí objem hlavní obytné funkce jednotlivé stavby a tato èinnost nebude
svým charakterem obtìžovat obytnou funkci.
Vodtržených, popø. okrajových venkovských èástech obce a tam, kde to umožòuje rozsah pøilehlých
zahrad, je podmínìnì pøípustné zemìdìlské hospodaøení, spojené s malokapacitním chovem
zemìdìlských zvíøat (rodinné farmy). Velikost kapacity chovu je podmínìná požadavkem, aby tato
èinnost nadmìrnì nezatìžovala funkci bydlení. Podmínìnì pøípustný rozsah této èinnosti, vyjádøený
maximálním poètem kusù chovaných zemìdìlských zvíøat, bude stanoven pøíslušným správním
úøadem individuálnì, dle konkrétních místních podmínek. Podmínìnì se pøipouští spojení s drobnými
provozovnami vybavenosti a výrobních služeb, provozovanými obyvateli objektu, zaøízení vybavenosti
místního významu (maloobchod, služby, ubytování, stravování, kulturní, výchovná, vzdìlávací,
'~4--

zdravotnická,-SociálnÍr
tìJových~ná-a správní zaøízení}-adrobné -Výrobymístního-významu.Jatoèinnost v samostatných objektech objemovì nepøevýší tradièní hospodáøské dvory a nenaruší
hygienické podmínky okolní obytné zástavby.
Odstavení vozidel obyvatel a návštìvníkù je øešenozásadnì v rámci pøíslušné plochy.
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SMlšENÉ PLOCHY PRO POl YFUNKÈNI VYU21TI BS
pøípustné:

podmíneènì
øí ustné:

bydlení v bytových a rodinných domech smíšené funkce. místní i regionální v~bavenost,
souèástí plochy je administrativa, výzkum, ubytování, stravování, zdravotnictví, školství,
kultura, integrovaná zaøízenídrobné nerušící výroby a výrobních služeb. Požadavkem je
sluèitelnost bydlení a ubytování s touto èinností, s vylouèením rušivých úèinkù na obytnou
funkci, souèástí je související administrativa, zaøízení pro bydlení a ubytování zamìstnancù a
návštìv, arkovištì
doplòková zaøízenívybavenosti pro potøebu lokality - obchod, služby, stravování, ubytování,
zdravotnictví, do ravní v bavenost ÈSPH

Plochy jsou urèeny pro umístìní rozmanitých výrobních služeb, drobných èinností charakteru
obèanské vybavenosti a služeb, skladových a obslužných èinností místního i regionálního významu,
pøevážnì zamìøené na podporu rozvoje cestovního ruchu. Z vybavenosti napø. ubytování, stravování,
z výrobních služeb napø. výroba umìleckých pøedmìtù, tradièních pøedmìtù denní potøeby,
upomínkových pøedmìtù. Vzhledem k tomu, že se plochy nacházejí v kontaktu s bydlením, nesmí
provozy narušovat negativními úèinky na ŽP své bezprostøedníokolí.
Urèujícím typem zástavby jsou bytové domy smíšené funkce, ve kterých jsou vertikálním i
horizontálním smìrem umístìny bytové jednotky, zaøízení vybavenosti a výrobních služeb. Na rozdíl
od standardního bytového domu vazba na pozemek upøednostòuje obsluhu nebytových funkcí pøed
rekreaèním využitím. Tyto domy mají solitérní i blokový charakter. Zástavba musí svým vnìjším
vzhledem odpovídat požadavkùm, kladeným na plochy, ležící v ochranném pásmu kulturní památky
hradu.
Pøípustnájsou zaøízení související vybavenosti a služebního bydlení, která nesmí být nad pøípustnou
míru obtìžovány negativními vlivy na ŽP.
Podmíneènì pøípustná je drobná doplòková vybavenost, bydlení a ubytování hostù. Nová výstavba
vždy øeší odstavení vozidel pro 100% obyvatel a návštìvníkù v objektech nebo v rámci pøíslušné
plochy,
\

PLOCHY BYDLENI REKREAÈNIHO BR
pøípustné:

ínìnì
ustné:

rekreaèní bydlení individuálního i hromadného tyPU, bydlení pøechodnéza úèelem rekreace
v chatách a chalupách a v úèelových zaøízeních pro hromadnou rekreaci, souèástí je
vybavenost a zázemí pro rekreaci a sport (høištì), služby zamìøené na cestovní ruch, rekreaci
a rekreaèní sport, zaøízenítechnického provozu, údržby rekreaèního zaøízení, zaøízení pro
odstavování vozidel b dlících ob atel aráže uvnitøob'ektù, arkovištì
nerušící doplòková zaøízení drobné výroby, dopravní vybavenosti (garáže)

Plochy jsou urèeny pro rekreaèní bydlení a ubytování. Jedná se o plochy hromadné pobytové
rekreace a malý podíl ploch rekreace individuální v místech, kde situace neumožòuje pøechod na
bydlení trvalé.

"'-

Urèujícím typem zástavby jsou jednopodlažní, vyjímeènì dvoupodlažní úèelové objekty s šikmým
zastøešením, spojené s hospodáøskýmzázemím a zahradami. Urèujícímu typu zástavby se musí svým
charakterem pøizpùsobit i stavby, urèené pro jiné pøípustné èinnosti. Na celém správním ú~emí se
nepøipouští nová výstavba rekreaèních chat a objektù, místnì neadekvátních tvarù a forem. U
stávajících chatových objektù se pøedpokládájejich zaèlenìní do prostøedí pomocí vzrostlé zelenì. U
hromadné rekreace se pøedpokládá modernizace areálu a humanizace stávajících chatových objektù.
Stavební zásahy musí odpovídat požadavkùm, kladeným na plochy, ležící v ochranném pásmu hradu.

Rozsahzaøízenívybavenostia výrobníchaktivit, povolovanýchv rámci rekreaèníhoobytnéhoobjektu,
n~ø~o~ o~m ied!!QtI~ s~vb~a ~to J;dn~st~b~e ~ý~ c~a~r~
~ì~v~
ob1!no~.fu!!!<c~ 2~~~
;.

Zástavba vždy øeší odstavení vozidel pro 100% obyvatel a návštìvníkù v objektech nebo v rámci
pøíslušné plochy.
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