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a)

Vymezení zastav⌃ného území
Na území obce Jivina jsou vymezena ty i zastav⌦ná území (SÚ Jivina, samota U Hude k✏,
oploc. pozemek technické vybavenosti, TVP Zaje ov). Rozsah zastav⌦n⇣ch území je zobrazen v grafické
ásti ÚP (v⇣kres základního len⌦ní území, hlavní v⇣kres).
b)
-

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Zásady celkové koncepce rozvoje obce Jivina
V minulosti zem⌦d⌦lskou a produk ní funkci venkovského sídla Jivina dnes nahrazuje
p evá⌘n⌦ funkce obytná (v etn⌦ rekreace). Charakter sídla s p evahou obytné funkce se nebude v
budoucnu m⌦nit.
Hlavní cíle rozvoje:
Územní plán obce je zpracován co by závazn⇣ dokument vytvá ející územní p edpoklady pro
stabilizaci venkova a jeho vyvá⌘eného rozvoje. Cílem e ení územního plánu je reáln⇣ návrh
funk ního uspo ádání a vyu⌘ití území p evá⌘n⌦ pro ú ely rozvoje bydlení, v etn⌦ zabezpe ení
technické a dopravní obsluhy území, respektování ochrany architektonick⇣ch a urbanistick⇣ch
hodnot, ochrany p írody a krajiny a ostatních územních limit✏.
Cíle ochrany a rozvoje hodnot:
Cílem je zachovat specifickou rázovitost malé venkovské obce s kvalitním historick⇣m jádrem.
Zachovat a podpo it p írodní hodnoty p evá⌘n⌦ harmonické krajiny.

c)

Urbanistická koncepce v⇧etn⌃ vymezení zastaviteln ch ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen⌃
c.1) Urbanistická koncepce, ochrana kulturních hodnot

Jivina si dodnes dochovala tém⌦ nepo kozenou urbanistickou strukturu s adou hodnotn⇣ch
staveb, historické jádro obce je cenn⇣m urbanistick⇣m dokladem zalo⌘ené lesní lánové vsi. Jedná se o
sídlo s v⇣razn⇣m krajinn⇣m rámcem - se zalesn⌦nou Jivinskou horou v pozadí, s pohledov⌦ exponovanou
zástavbou (vnímatelnou jak z dálkov⇣ch panoramatick⇣ch pohled✏ tak i z bli⌘ ích podhledov⇣ch stanovi ).
Územním plánem je kladen d✏raz na ochranu tradi ních urbanistick⇣ch a architektonick⇣ch
hodnot sídla na zachování p írodních a krajinn⇣ch hodnot v území. Z hlediska územního rozvoje jsou
sledovány zejména 0tyto cíle:
- dal í stavební rozvoj soust edit zejména na údr⌘bu pop . obnovou p✏vodní zástavby za
p edpokladu udr⌘ení vhodného objemového a architektonického e ení staveb, které odpovídá
charakteru místní venkovské zástavby (viz. kap. f2);
- v rámci územního rozvoje preferovat logickou návaznost na stávající urbanistické e ení
vesnice, zejména vypl↵ovat prostorové cezury s navazující stávající zástavbou;
- u okrajové novodobé zástavby provést korekci prostorov⇣ch závad realizací nov⇣ch p írodních
prvk✏ - nap . liniová zele↵, zahrady.
Objekty památkového zájmu - Jivina
Z hlediska prostorov⌦ v⇣tvarného má Jivina regionální v⇣znam.
V sídle je dochován zna n⇣ po et staveb a objekt✏, které jsou potenciálními kulturními
památkami - objekty památkového zájmu:
Usedlost .p. 1 na severní stran⌦ návsi s ucelenou zástavbou; hodnotná roubená stodola a
mlad í objekty z 19. století.
Usedlost .p. 4 na západní stran⌦ návsi. Kolmo k návsi zd⌦n⇣ p ízemní, dispozi n⌦ tradi ní
d✏m s jádrem ze záv⌦ru 19.století ( tít s valbi kou ve vrcholu); radikální nová úprava.
Usedlost .p.5 na západní stran⌦ návsi. Na severní stran⌦ dvora zd⌦n⇣ p Sízemní, dispozi n⌦
tradi ní d✏m s jádrem ze 2. t etiny 19. století; radikální nová úprava. Na západní stran⌦ dvora
jednomlatová stodola (60-80.léta 19. století)
Usedlost .p.7 na západní stran⌦ návsi. Na severní stran⌦ dvora zd⌦n⇣ p ízemní, dispozi n⌦
tradi ní d✏m s jádrem ze 3. tvrtiny 19. století, díl í mlad í úprava. Na západní stran⌦ dvora
jednomlatová stodola (2.t etina 19. století)
Usedlost .p.9 na ji⌘ní stran⌦ návsi.
Zd⌦n⇣ p ízemní, dispozi n⌦ tradi ní d✏m s jádrem z 1. poloviny 19. století; celková úprava z
20. století. Ji⌘n⌦ od domu malá kamenná jednomlatová stodola z 19. století.
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Usedlost .p.12 na v⇣chodní stran⌦ návsi. Na v⇣chodní stran⌦ dvora hospodá sk⇣ objekt
upraven⇣ ze stodoly, v objektu ponechána roubená konstrukce jedné perny.
Usedlost .p.13 na v⇣chodní stran⌦ návsi. V usedlosti dipozi n⌦ tradi ní p ízemní d✏m s
jádrem z p elomu 19. a 20. století, nov⌦ upraven. K domu navazuje kamenná ohradní ze krytá
kamenn⇣mi deskami. Pom⌦rn⌦ v⇣jime n⌦ dochovaná stodola z 1.poloviny 19. století, ze
star ího období zd⌦né v⇣stavby.
Usedlost .p.17 na severní stran⌦ návsi. Na v⇣chodní stran⌦ dvora p ízemní, dispozi n⌦ tradi ní
d✏m s bedn⌦n⇣m títem, jádro snad ze 2. t etiny 19. století. V zahrad⌦ za stodolou drobn⇣
rouben⇣ hospodá sk⇣ objekt; na v⇣chodní stran⌦ zahrady za stodolou kamenná ohradní ze
krytá kamenn⇣mi deskami a drnem.
Usedlost .p.18 na severní stran⌦ návsi. Obytná ást domu z mezivále né p estavby;
hospodá ská ást star í, s jádrem ze 2.poloviny 19. století. Ojedin⌦le dochovaná roubená
stodola.
⇥.p.20 - kovárna v návsi P ízemní dispozi n⌦ tradi ní d✏m ze záv⌦ru 19. století; vlastní kovárna
v suterénu pod sv⌦tnicí (zasstropena segmentovou klenbou, v⇣he↵ napojena na komín obytné
ásti, p ed vstupem byl údajn⌦ p íst e ek). Do obytné ásti nástup z pilí ového betonu. Pr✏ elí
upravena ve 20. století.
⇥.p. 28 - chalupa v severozápadní ásti vesnice. P ízemní dispozi n⌦ tradi ní d✏m s navazující
hospodá skou ástí; s trámov⇣m zápra⌘ím a bedn⌦n⇣m títem v⇣razn⌦ p edsunut⇣m p ed
títovou st⌦nu p ízemí.
⇥.p. 29 - chalupa v severozápadní ásti vesnice. P ízemní dispozi n⌦ tradi ní d✏m; s trámov⇣m
zápra⌘ím a bedn⌦n⇣m títem p edsazeném na profilovaném trámu.
⇥.p. 30 - chalupa v severozápadní ásti vesnice. P ízemní dispozi n⌦ tradi ní d✏m s navazující
hospodá skou ástí; s trámov⇣m zápra⌘ím a bedn⌦n⇣m eternitem oblo⌘en⇣m títem
p edsazen⇣m p ed p ízemí.
⇥.p. 34 - chalupa na v⇣chodní stran⌦ návsi -hodnotn⇣ tradi ní rouben⇣ d✏m
⇥.p. 35 - chalupa v severozápadní ásti vesnice. P ízemní dispozi n⌦ tradi ní d✏m s navazující
hospodá skou ástí; p ední ást v rozsahu sv⌦tnice a sín⌦ ni⌘ í, hmotov⌦ tradi ní, s trámov⇣m
zápra⌘ím a bedn⌦n⇣m (omían⇣m) títem p edsunut⇣m p ed p ízemí.
⇥.p. 39 - chalupa v severozápadní ásti vesnice. P ízemní dispozi n⌦ tradi ní d✏m s navazující
hospodá skou ástí upravenou obytn⌦; s trámov⇣m zápra⌘ím a bedn⌦n⇣mi, eternitem
oblo⌘en⇣mi títy.
⇥.p. 45 - chalupa v severozápadní ásti vesnice. P ízemní dispozi n⌦ tradi ní d✏m; s trámov⇣m
zápra⌘ím a bedn⌦n⇣m títem p edsazen⇣m p ed st⌦nu p ízemí.
⇥.p. 1x - chalupa v severozápadní ásti vesnice. P ízemní dispozi n⌦ tr✓adi ní d✏m s navazující
hospodá skou ástí; zdivo p evá⌘n⌦ z nepálen⇣ch cihel ( títová ze a ít nov⌦ p ezd⌦ny);
star⇣ krov s trámov⇣m zápra⌘ím.
Kaple na návsi z 2.poloviny 19. století. Men í kaple na tvecovém p✏dorysu, se stanovou
st í kou vrcholící d ev⌦nou lucernou pro zvonek. Pr✏ elí jednodu e len⌦ná (okosená náro⌘í,
omítkové rámy), nová omítka; obdéln⇣ vstup s rámov⇣mi dve mi. Druhá polovina 19. století.

Vesnická památková zóna Kle t⌦nice
Do e eného území (jih) zasahuje vesnická památková zóna Kle t⌦nice (dle vyhlá ky
Ministerstva Kultury ⇥R . 413/2004 Sb., ze dne 24. 6. 2004 o prohlá ení území s historick⇣m prost edím
ve vybran⇣ch obcích a jejich ástech za památkové zóny a ur ení podmínek pro jejich ochranu).
Z v⇣ tu památkov⌦ hodnotn⇣ch objekt✏ v rámci této zóny spadá do e ného území areál
vodního ml⇣na U Hude k✏ na Jalovém potoce.
Území s archeologick⇣mi nálezy
Na základ⌦ dosavadních znalostí je území obce nutno pova⌘ovat celé za území s
archeologick⇣mi nálezy. Na ve kerou stavební innost se vztahuje ustanovení § 22 odst.2 zák. . 20/1987
Sb., o státní památkové pé i, v platném zn⌦ní tj. - povinnost investora oznámit ji⌘ zám⌦r stavby v území s
archeologick⇣mi nálezy Archeologickému ústavu AV ⇥R nebo jím pov⌦ ené organizaci a umo⌘nit
provedení záchranného archeologického v⇣zkumu.

-

c.2) Návrh plo ného a prostorového uspo ádání území
V zastav⌦ném území p evládá z hlediska funk ního vyu⌘íváPní charakter zástavby smí en⇣
obytn⇣ - venkovsk⇣ (p✏vodní jádro obce a navazující domká ská v⇣stavba). Novodobá
parcelace s izolovan⇣mi rodinn⇣mi domy v zahradách v okrajov⇣ch polohách sídla (sever) je z
hlediska funk ního vyu⌘ívání za azena do ploch bydlení (rodinné domy). V sídle jsou vymezeny
plochy ob anské vybavenosti (v etn⌦ plochy sportovní), v severní okrajové ásti je k roz í ení
navr⌘ena ojedin⌦lá plocha v⇣roby a skladování, dále jsou vymezeny plochy ve ejného
prostranství, plochy technické infrastruktury (stávající - erpací stanice vodárenská, vodní zdroje,
navr⌘ené - plocha ⇥OV) a s ohledem na po⌘adovanou nezastavitelnost jsou vymezeny plochy
sídelní zelen⌦ (stávající a navr⌘ené).
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Charakter sídla s p evahou obytné funkce bude zachován a dále rozvíjen. Jsou navr⌘eny
zastavitelné plochy a plocha p estavbová. Zastavitelné plochy pro novou v⇣stavbu jsou
lokalizovány do okrajov⇣ch poloh sídla v návaznosti na stávající komunika ní systém (sever,
jihov⇣chod).
V p estavbové lokalit⌦ a lokalitách navazujících na historické jádro obce je navr⌘en rozvoj z
voln⌦j ími regulativy z hlediska funk ního vyu⌘ití (plochy smí ené obytné - venkovské). Pro
lokality v kontaktu s nov⌦j ím typem zástavby je navr⌘en rozvoj preferující v⇣stavbu rodinn⇣ch
dom✏ v zahradách (plochy bydlení - rodinné domy).
V⇣stavba je p ípustná i v prolukách (stabilizovan⇣ch plochách) v zastav⌦ném území obce v
souladu se stanoven⇣m funk ním vyu⌘itím a za p edpokladu zaji t⌦ní dopravního p ístupu.
Územním plánem jsou stanoveny regulativy funk ního vyu⌘ití území, umo⌘↵ující v rámci
stabilizovan⇣ch i návrhov⇣ch ploch rozvoj neru ící v⇣roby a slu⌘eb. P ípustn⇣ je rozvoj zejména v
oblasti ubytovacích a stravovacích slu⌘eb, agroturistiky, cykloturistiky ap.
V lokalitách s navrhovanou zm⌦nou funk ního vyu⌘ití, které prostorov⌦ souvisejí s historick⇣m
jádrem obce je p ípustné volit voln⌦j í zp✏sob uspo ádání zástavby (stavby venkovského
charakteru s hospodá sk⇣mi objekty), v ásti navazující na novodob⇣ typ zástavby je p ípustné
zvolit zp✏sob pravidelné zástavby (rodinné domy v zahradách).
c.3) Zastavitelné plochy
ozna ení
popis a podmínky pro vyu⌘ití
ploch:
_____________________________________________________________________________________
Z1
Zastavitelná plocha - plocha bydlení (rodinné domy) v severní ásti sídla.
V ásti navr⌘eny plochy ve ejného prostranství (komunikace).
Respektovat OP nadzemního vedení VN, stávající stavby technické
infrastruktury a um⌦lé koryto vodního toku. Podmínkou pro bytovou
v⇣stavbu (RD) je v kontaktní ásti se silnicí II. t ídy úprava napojení
sou asn⇣ch MK na silnici II/117 v etn⌦ územní rezervy pro jejich roz í ení.
Z2
Zastavitelná plocha - plocha bydlení (rodinné domy) v severov⇣chodní
ásti sídla.
V návaznosti na stávající místní komunikaci navr⌘ená plocha ve ejného
prostranství (komunikace).
Z3
Zastavitelná plocha v⇣roby a skladování navazující na stávající v⇣robní
plochy v severov⇣chodní okrajové poloze sídla.
P i kácení zelen⌦ realizovat náhradní v⇣sadbu v rámci navr⌘ené plochy
sídelní zelen⌦ N5.
Z4
Zastavitelná plocha - plocha bydlení (rodinné domy) v severov⇣chodní
okrajové poloze sídla. V ásti navazující na místní komunikaci navr⌘ená
plocha ve ejného prostranství (komunikace).
Musí b⇣t zachována funk nost stávajícího meliora ního za ízení na
pozemcích v kontaktu se zastavitelnou plochou.
Z5
Zastavitelná plocha smí ená obytná (venkovská) severn⌦ od
historického jádra sídla.
Z6
Zastavitelná plocha smí ená obytná (venkovská) jihov⇣chodn⌦ od
historického jádra sídla. V ásti navazující na místní komunikaci navr⌘ená
plocha ve ejného prostranství (komunikace).
Respektovat stávající um⌦lé koryto vodního toku. Musí b⇣t zachována
funk nost stávajícího meliora ního za ízení na pozemcích v kontaktu se
zastavitelnou plochou.
Z7
Plocha technické infrastruktury ⇥OV Jivina u Jalového potoka.
Musí b⇣t zachována funk nost stávajícího meliora ního za ízení na
pozemcích v kontaktu se zastavitelnou plochou.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Dal í podmínky:

Z I./1
plochy smí ené v⇣robní - fotovoltaická elektrárna (VSfve)
Na plo e navrhnout taková opat ení, aby nedocházelo k osln⌦ní,
zrcadlení i jin⇣m ne⌘ádoucím vliv✏m na okolní zástavbu (stávající
i nov⌦ navrhovanou).
Údr⌘ba plochy nesmí naru it její zem⌦d⌦lsk⇣ charakter (vhodné
nap . pravidelné kosení trávy, spásání trávy ovcemi atp.).
V projektové dokumentaci budou navr⌘eny podmínky pro
následnou rekultivaci plochy po ukon ení nezem⌦d⌦lské innosti
(pro op⌦tovné zem⌦d⌦lské vyu⌘ití).
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Dopravní zp ístupn⌦ní nov⌦ navrhované plochy pro v⇣stavbu
alternativního energetického zdroje bude e eno ze zastav⌦ného pozemku
investora p. . 427/3.
V e ené lokalit⌦ musí b⇣t respektováno nadzemní vedení VVN 110
kV a VN 22 kV v etn⌦ ochranného pásma, eventuáln⌦ navr⌘ena
jeho p elo⌘ka. P ipojení do distribu ní soustavy bude e eno
navazující projektovou dokumentací.
c.4) Plochy p estavby
ozna ení
popis a podmínky pro vyu⌘ití
ploch:
_____________________________________________________________________________________
P1
P estavbová plocha smí ená obytná (venkovská) poblí⌘ historického jádra
obce. Asanace budovy na p. . 33 (dnes zbo eni t⌦) je podmínkou pro
rozvoj v⇣stavby v p estavbové plo e P1.

-

-

c.5) Návrh systému sídelní zelen⌃
Územním plánem je navr⌘en v zastav⌦ném území systém sídelní zelen⌦ s cílem chránit plochy
zelen⌦ v sídle p ed zastav⌦ním.
Do systému sídelní zelen⌦ (zele↵ soukromá a vyhrazená) jsou zahrnuty venkovské zahrady a
zem⌦d⌦lské pozemky (vegeta ní pás sídla) na návr í pod Jivinskou horou a severn⌦ od
historického jádra sídla.
Jsou navr⌘eny plochy sídelní zelen⌦ - zele↵ ve ejná v návaznosti na navr⌘ené zastavitelné i
p estavbové plochy. Jedná se návrh zm⌦ny vyu⌘ití území nestavební povahy s ozna ením N5,
N6 a N7 ve v⇣kresové ásti dokumentace.
Dále je nutno respektovat stávající sídelní zele↵ nacházející se na plochách ve ejného
prostranství. Zejména se jedná o prostor návsi, kde zele↵ spoluvytvá í centrální obraz sídla.
V rámci v ech zastaviteln⇣ch ploch je p ípustné rozvíjet systém vyhrazené zelen⌦ (zahrady).

-

Na plochách ve ejné zelen⌦ (i v rámci ploch ve ejn⇣ch prostranství) je nezbytné volit vhodnou
skladbu zelen⌦ odpovídající místním stanovi tním podmínkám a rázovitosti venkovského
prost edí.
(viz. ást od✏vodn⌦ní - kap. c4)

d)

Koncepce ve ejné infrastruktury a dal ího ob⇧anského vybavení v⇧etn⌃ podmínek pro její
umís⌦ování
d.1) Dopravní infrastruktura
Podrobn⌦j í popisné údaje jsou zahrnuty do textové ásti od✏vodn⌦ní.
Návrh cyklotrasy v kap. e6.

Letecká doprava
Návrh územního plánu není ve st etu se zájmy letecké dopravy - jsou respektována ochranná
pásma z neve ejného vnitrostátního leti t⌦ Tlustice zasahující severní ást katastrálního území obce v etn⌦
sídelního útvaru Jivina. Návrh nep edpokládá v⇣ kovou zástavbu p evy ující sou asnou v⇣ kovou hladinu v
sídle.
Silni⇧ní doprava
Silni ní doprava je tedy jedin⇣m dopravním oborem, kter⇣ zaji uje p ímou dopravní obsluhu
vlastního e eného území. Páte ní trasou vlastního e eného katastrálního území je silnice
II/117 vedená od dálnice D5 v ⌥ebráku p es Ho ovice a Komárov jihozápadním sm⌦rem na Spálené Po í í
a Blovice. Ve vlastním e eném území je trasa vedena ve vcelku p ijateln⇣ch parametrech a tak je v
návrhu pova⌘ována za stabilizovanou (pozn.: 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, í kové uspo ádání
pr✏jezdního pr✏ ezu trasy bude postupn⌦ upravováno pro vedení minimální silni ní kategorie
S 7,5/60.
Nad azenou ÚPD - ÚP VÚC Rakovnicko je navrhována p elo⌘ka silnice II/117 procházející mimo
zastav⌦né území Komárova. Tato p elo⌘ka (ozn. jako dopravní stavba D 14) v krátkém úseku sleduje
severov⇣chodní hranici katastru p ed vstupem do vlastního e eného území obce Jivina.
P i v⇣chodní hranici katastrálního území, po levém b ehu Jalového potoka prochází ze sm⌦ru od
Komárova do Zaje ova silnice III/11716. Trasa silnice III/11716 je vedena ve vcelku dobr⇣ch parametrech a
je t eba ji pova⌘ovat za dlouhodob⌦ stabilizovanou.
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Sí⌦ místních a ú⇧elov ch komunikací
Pr✏jezdní úsek silnice II/117 je tedy páte ní trasou celého e eného území, na kterou jsou
p ipojeny místní a ú elové komunikace zp ístup↵ující ásti obce a⌘ jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospoda ované pozemky a plochy. P edpokládan⇣ návrh tedy prakticky pln⌦ respektuje sou asné
uspo ádání systému, kter⇣ je pouze místn⌦ dopl↵ován pro pot ebu komunika ního p ipojení
navrhovan⇣ch zastaviteln⇣ch ploch.
Zastavitelné plochy pro obytnou v⇣stavbu i plochy p estavby jsou komunika n⌦ dostupné
prost ednictvím nového sjezdu p ipojující pozemek na stávající p ilehlou komunikaci.
P ipojení nov⌦ navrhovan⇣ch lokalit na silnici II/117 bude provedeno pokud mo⌘no p es
stávající místní komunikace. P ímé napojení nemovitostí na silnici II/117 lze jen v⇣jime n⌦ a za podmínky
kladného stanoviska správce komunikace. Zárove↵ budou spln⌦ny zákonné po⌘adavky pro p ipojování
pozemních komunikací na nemovitosti v etn⌦ bezpe ného odbo ení.
V rámci ploch ve ejn⇣ch prostranství v lokalit⌦ Z1 (u trafostanice) bude realizována propojovací
místní komunikace, na kterou bylo vydáno stavební povolení.
V rámci ploch ve ejn⇣ch prostranství v lokalit⌦ Z1 je navr⌘ena propojovací místní komunikace
funk ní skupiny D2 (s vylou ením, nebo omezením p ístupu motorové dopravy).
V rámci ploch ve ejn⇣ch prostranství v lokalit⌦ Z2 je navr⌘ena propojovací místní komunikace
funk ní skupiny D2 (s vylou ením, nebo omezením p ístupu motorové dopravy).
Zastavitelná plocha v⇣roby a skladování Z3 bude p ístupná ze stávajícího areálu a bude mj.
slou⌘it pro odstavování nákladních vozidel a jejich manipulaci (v rámci prostoru areálu).
V zastavitelné plo e Z4 je navr⌘eno v rámci navr⌘en⇣ch ploch ve ejného prostranství roz í it
stávající p ilehlou komunikaci na obslu⌘nou komunikaci kategorijního typu MO7/30.
V rámci ploch ve ejn⇣ch prostranství v lokalit⌦ Z6 je navr⌘ena propojovací místní komunikace
funk ní skupiny D2 (s vylou ením, nebo omezením p ístupu motorové dopravy).
V rámci lokality N3 je navr⌘en krátk⇣ úsek ú elové komunikace navazující na navr⌘en⇣ systém
ploch ve ejn⇣ch prostranství - komunikací.
V rámci lokality N4 je navr⌘ena postupná obnova v minulosti zru en⇣ch ú elov⇣ch komunikací.
Dopravní vybavenost
S ohledem na v⇣lu n⌦ individuální charakter bytové zástavby jsou pot eby pro odstavování a
parkování vozidel pokr⇣vány v rámci vlastních objekt✏ a pozemk✏ nebo v krátké p ímé vazb⌦ na n⌦. P i
realizaci nov⌦ navrhovan⇣ch objekt✏ je t eba po ítat se zaji t⌦ním po⌘adovan⇣ch po t✏ stání, dle
skute n⇣ch kapacit objektu, v rámci vlastního pozemku a to ji⌘ od úvodních fází p ípravné dokumentace.
Obsluha prost edky hromadné dopravy
Systém obsluhy území prost edky hromadné dopravy - ve ejnou pravidelnou autobusovou
dopravou je vyhovující a z✏stane zachován.
Prakticky celé zastav⌦né území obce v etn⌦ zastaviteln⇣ch ploch je pokryto v 500 metrové
docházkové vzdálenosti k autobusové zastávce situované p i pr✏jezdním úseku silnice II/117 v severní ásti
obce, co⌘ asov⌦ p edstavuje asi 7-8 minutovou docházkovou dobu.
d.2) Technická infrastruktura
Stávající koncepce
V obci Jivina je vybudována a provozována sí ve ejného vodovodu, sí p evá⌘n⌦ venkovních NN
rozvod✏ el. energie s tém⌦ vy erpanou kapacitou. Jsou zde áste n⌦ kabelizovány trasy
telekomunika ních vedení ú astnické sít⌦ a vybudovány díl í úseky de ové oddílné kanalizace.
Popisné údaje jsou zahrnuty do textové ásti od✏vodn⌦ní.
-

-

-

Vodní hospodá ství
Bude zachován stávající systém odvád⌦ní de ov⇣ch vod. Nová zástavba musí b⇣t navr⌘ena
tak, aby nebyly zhor eny odtokové pom⌦ry v území. De ové vody budou v maximální mo⌘né
mí e likvidovány na míst⌦ jejich vzniku (povrchov⇣ vsak a povrchová retence vody ze svod✏
p ímo na povrch terénu, akumulace pro zalévání a dal í ú ely v akumula ních nádr⌘ích).
De ové vody je mo⌘no odvád⌦t do vodote í pouze z ploch ve ejn⇣ch prostranství.
Územním plánem je proveden návrh likvidace spla kov⇣ch odpadních vod jejich svedením na
vlastní navrhovanou ⇥OV. Je navr⌘ena koncepce oddílné spla kové kanalizace. Spla kové vody
budou svedeny pomocí nov⌦ budovan⇣ch ad✏ spla kové oddílné kanalizace na ⇥OV a zde v
souladu se zákonem o vodách likvidovány. Areál ⇥OV je lokalizován do nejní⌘e polo⌘eného
místa pod komunikací III. t ídy, mimo stanovené záplavové území Jalového potoka (pozemek
pp . 323/6, 323/2) - zastavitelná plocha Z7. Odpadní potrubí z ⇥OV bude zaúst⌦no do
Jalového potoka.
Jsou stanoveny tyto podmínky pro technickou vybavenost:
- Maximální mo⌘n⇣ po et obyvatel bude zásobován pitnou vodou z ve ejného vodovodu.
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- Do doby realizace spla kové oddílné kanalizace zaúst⌦né do nové ⇥OV budou spla kové
odpadní vody zadr⌘ovány v bezoodtok⇣ch jímkách s následn⇣m odvozem k likvidaci,
p ípadn⌦ i t⌦ny v domovních ⇥OV a následn⌦ vypou t⌦ny do de ové kanalizace i recipient✏.
-

Jsou p ípustná tato nová za ízení technické vybavenosti území:
- distribu ní ady ve ejného vodovodu pro zastavitelné plochy, p íp. pro dal í dosud
neobslou⌘ené plochy,
- istírna odpadních vod (⇥OV) Jivina,
- stoky oddílné spla kové kanalizace zaúst⌦né do ⇥OV,
- nezbytné stoky oddílné de ové kanalizace,®
- odvod↵ovací rigoly a jiná opat ení omezující negativní ú inky nátoku srá⌘kov⇣ch vod do
zastav⌦ného území obce.

-

V území musí b⇣t respektována PHO vodních zdroj✏ pro ve ejné vodovody Jivina a Komárov.
PHO II. stupn⌦ pro jímací území vodního zdroje Jivina je navr⌘eno dle podklad✏
vodohospodá ského orgánu k roz í ení.
pozn.:

-

-

-

Zdroje po⌘ární vody a nouzové zásobování pitnou a u⌘itkovou vodou je popsáno v kapitole i).
Zásobování energiemi
Jsou stanoveny tyto podmínky pro technickou vybavenost:
Po⌘adavky na zv⇣ ení el. p íkon✏, pop . nové el. odb⌦ry v severní ásti obce budou postupn⌦
e eny úpravou stávající distribu ní trafostanice Obec (v⇣m⌦na transformátoru, rozvad⌦ e). Pro
rozvojová území v⇣stavby v ji⌘ní ásti obce je navr⌘ena nová distribu ní trafostanice s
p ipojovacím vedením VN 22 kV.
Jsou p ípustná tato nová za ízení technické vybavenosti území:
- distribu ní trafostanice v etn⌦ p ipojovacího vedení VN 22 kV,
- NN kabelové trasy rozvodu elektrické energie (pro nové objekty i jako rekonstrukce stávajících
venkovních vedení - NN podzemní kabelová trasa (§ 24 vyhlá ky . 501/2006 Sb.)),
- p ípustná je p elo⌘ka ásti venkovního vedení VN 22kV sm⌦ ovaného do stávající distribu ní
trafostanice Obec do podzemní kabelové trasy (§ 24 vyhlá ky . 501/2006 Sb.)).
Telekomunikace a radiokomunikace
Jsou p ípustná tato nová za ízení technické vybavenosti území:
- p ipojení nov⇣ch objekt✏ (a dal ích dosud neobslou⌘en⇣ch objekt✏) na stávající místní
telekomunika ní sí .

Ve ejné osv⌃tlení a místní rozhlas
V podstatné ásti obce je realizována sí VO (ve ejného osv⌦tlení) a místního rozhlasu, p evá⌘n⌦
paraleln⌦ s rozvody sít⌦ NN. Je p ípustné rozvinutí t⌦chto sítí i do doposud neobslou⌘en⇣ch území.
-

odst. (1)

Zne kod⌥ování odpad↵
Nejsou navr⌘ena za ízení pro zne kod↵ování a ukládání odpad✏.
Bude respektována koncepce upravená Obecn⌦ závaznou vyhlá kou obce (upravující
systém shroma⌘ ování, sb⌦ru, p epravy, t íd⌦ní, vyu⌘ívání a odstra↵ování komunálních odpad✏
a systém nakládání se stavebním odpadem) v platném zn⌦ní (popisné informace jsou za azeny
do ásti od✏vodn⌦ní).
d.3) Ob⇧anské vybavení
Do stávajících ploch ob anského vybavení ve ejné infrastruktury jsou zahrnuty (ve smyslu §2
písm. k3 stavebního zákona):
Obecní ú ad, knihovna.
Po⌘ární zbrojnice.
Sportovní plocha - antukové h i t⌦ na ji⌘ním okraji obce.
(pozn. kapli ka na návsi je zahrnuta do ploch ve ejného prostranství)

-

Do stávajících ploch ob anského vybavení (ob . vybanost komer ního typu) jsou zahrnuty:
Hostinec na návsi.

-

Ob anské vybavení tvo í v⇣znamn⇣ stabiliza ní prvek v území a bude zachováno. Je p ípustná
modernizace a rekonstrukce stávajících objekt✏ ob anského vybavení s díl ími zm⌦nami
funk ní nápln⌦ (víceú elové objekty) - nap . p esun kancelá í OÚ do objektu na návsi, vestavba
ubytovacích kapacit do stávajícího objektu OÚ apod.
Samostatné plochy ob anského vybavení navr⌘eny nejsou. Vzhledem k d✏le⌘itosti za ízení
ob anského vybavení pro stabilizaci sídelního útvaru jsou stavby, za ízení a pozemky
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ob anského vybavení p ípustné ve stávajících i navr⌘en⇣ch funk ních plochách (v souladu s
regulativy funk ního vyu⌘ití).
d.4) Ve ejná prostranství
Stávající ve ejná prostranství (§34 zákona .128/2000, o obcích) jsou územním plánem
respektována.
Do stávajících ploch ve ejn⇣ch prostranství jsou zahrnuty (ve smyslu §2 odst. (1) písm. k4
stavebního zákona): návesní prostranství v etn⌦ ve ejné zelen⌦, ulice v etn⌦ chodník✏ a dal í prostory v
zastav⌦ném území, slou⌘ící obecnému u⌘ívání.
Jsou navr⌘eny plochy ve ejn⇣ch prostranství (komunikace) v rámci zastaviteln⇣ch ploch Z1, Z2,
Z4 a Z6.

e)

Koncepce uspo ádání krajiny, v⇧etn⌃ vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm⌃ny v
jejich vyu ití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana
p ed povodn⌃mi, rekreace, dob vání nerost↵ apod.
e.1) Návrh uspo ádání krajiny
Územním plánem je vymezeno nezastav⌦né území (tj. území vn⌦ zastav⌦ného území a
zastaviteln⇣ch ploch). V nezastav⌦ném území lze v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby,
za ízení, a jiná opat ení pouze pro zem⌦d⌦lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t⌦⌘bu nerost✏, pro
ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro sni⌘ování nebezpe í
ekologick⇣ch a p írodních katastrof a pro odstra↵ování jejich d✏sledk✏, a dále taková technická
opat ení a stavby, které zlep í podmínky jeho vyu⌘ití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu, nap íklad
cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra.
-

V rámci nezastav⌦ného území jsou vymezeny tyto funk ní plochy:
- plochy dopravní infrastruktury (zahrnující pozemky silni ní dopravy a místní komunikace);
- plochy vodní a vodohospodá ské (zahrnující zejména stávající vod”ote e Jalov⇣ a Rohlovsk⇣
potok, odvod↵ovací meliora ní kanály - prvky HMZ) s p evá⌘n⌦ v⇣znamnou p írodní a
vodohospodá skou funkcí;
- plochy zem⌦d⌦lské (zahrnující pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu) s p evá⌘n⌦
hospodá skou funkcí;
- plochy lesní (zahrnují pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa) s p evá⌘n⌦ hospodá skou,
ekologickou funkcí;
- plochy p írodní zahrnující biocentra s p evá⌘n⌦ ekologickou funkcí.
- plochy smí ené nezastav⌦ného území (zahrnuje nap . pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa,
pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu, pozemky biokoridor✏ ÚSES, pozemky s v⇣skytem
d evin rostoucích ve volné krajin⌦ (mimo les), extenzivní sady a zahrady) s p evá⌘n⌦
ekologickou, mikroklimatickou, krajinotvornou a p✏doochrannou funkcí;

Územním plánem jsou stanoveny podmínky pro vyu⌘ití a prostorové uspo ádání t⌦chto ploch s
ohledem na zachování a podpo ení funkcí krajiny (hospodá ská, ekologická, p✏doochranná,
vodohospodá ská) a na ochranu krajinného rázu - viz. kapitola f.
-

Navr⌘ená opat ení posilující ekologickou stabilitu území se t⇣kají zejména okrajov⇣ch
kontaktních poloh se sídelní strukturou dnes p evá⌘n⌦ intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky
obhospoda ovan⇣ch.
Návrhem ÚP jsou vymezena tato opat ení v krajin⌦ (zm⌦ny vyu⌘ití území nestavební povahy):
N1
Plocha ur ená pro v⇣sadbu doprovodné liniové zelen⌦ podél ú elové komunikace
(navr⌘ené cyklotrasy) v severní ásti e eného území.
Funk ní vyu⌘ití: plochy smí ené nezastav⌦ného území (NS).
N2
Plocha ur ená pro v⇣sadbu doprovodné liniové zelen⌦ podél stávající místní
komunikace (navr⌘ené cyklotrasy) ve st ední ásti e eného území. Plocha bude
prostorov⌦ korigovat pohledov⌦ exponovanou zástavbu.
Funk ní vyu⌘ití: plochy smí ené nezastav⌦ného území (NS).
N3
Plocha ur ená zejména pro v⇣sadbu ochranné zelen⌦, zahrad a sad✏ a ú elové
komunikace.
Plocha bude prostorov⌦ korigovat pohledov⌦ exponovanou zástavbu.
Funk ní vyu⌘ití: plochy smí ené nezastav⌦ného území (NS).
N4
Plocha ur ená zejména pro v⇣sadbu ochranné zelen⌦, zahrad a sad✏ a ú elové
komunikace.
Plocha bude prostorov⌦ korigovat pohledov⌦ exponovanou zástavbu.
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V rámci plochy je p ípustné zbudování nové trafostanice v etn⌦ p ipojovacího vedení
VN.
Funk ní vyu⌘ití: plochy smí ené nezastav⌦ného území (NS).
pozn.: plochy navr⌘ené sídelní zelen⌦ - zelen⌦ ve ejné s ozna ením N 5, N 6 a N 7 jsou
popsány v kap. c5.
Musí b⇣t zachovány cenné vegeta ní prvky, kter⇣mi jsou zejména b⇣valé jivinské lomy dnes
p evá⌘n⌦ zarostlé náletovou zelení, které jsou zárove↵ v⇣znamnou geologickou lokalitou (nalezi t⌦
nerostu Wavellit). Tyto lomy jsou áste n⌦ zahrnuty do systému ÚSES (viz. dále). Dále je nutno chránit
remízy - d eviny rostoucí mimo les, maloplo né lesní enklávy, doprovodnou liniovou zele↵ podél
silnic a vodote í. Tyto pozemky (katastráln⌦ evidované ostatní plochy) jsou za azeny p evá⌘n⌦
do plochy smí ené nezastav⌦ného území.
Musí b⇣t respektovány v⇣znamné krajinné prvky dle ustanovení § 3 odst. b) zákona .
114/1992 Sb..
V zastav⌦ném území jsou vymezeny plochy sídelní zelen⌦ a stanoveny podmínky pro vyu⌘ití
t⌦chto ploch zejména s ohledem na zachování a podpo ení funkcí venkovské krajiny - viz. kap.
c5.
-

-

-

-

-

-

e.2) Územní systém ekologické stability
Návrh ÚSES vymezuje stávající biocentra a biokoridory, prvky ÚSES na(vr⌘ené k zalo⌘ení nejsou.
Územním plánem obce Jivina jsou vymezeny tyto prvky územního systému ekologické stability:
- biocentrum LBC 4 Jivinská hora,
- biocentrum LBC 5 Jivina,
- biocentrum LBC 12 Jivina,
- biocentrum LBC 17 Jivina-lomy,
- biokoridory LBK: 12 - 5, LBK: 12 - 8, LBK: 12 - 17, LBK: 17 - 9.
Popis prvk✏ ÚSES je obsa⌘en v ásti od✏vodn⌦ní.
Biokoridory jsou vedeny p es pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa, ostatní plochy (zele↵),
podél komunikací, p íkop✏, polních cest a mezí, v⇣jime n⌦ i p es zem⌦d⌦lské pozemky (TTP).
⇧í ka lokálního biokoridoru v min. parametrech 20 m. Plochy lokálních biocenter jsou vymezeny
na plochách min. 3 ha. Systém ÚSES je zobrazen v grafické ásti.
e.3) Prostupnost krajiny, opat ení pro obnovu a zvy ování ekologické stability krajiny
Jsou respektovány stávající ú elové komunikace v krajin⌦ (polní, lesní a p ístupové cesty).
P i stavební innosti musí b⇣t zachován p ístup na stávající zem⌦d⌦lsky obhospoda ované
pozemky.
Územním plánem jsou navr⌘eny ú elové komunikace v ástech dnes intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky
obhospoda ovan⇣ch v rámci opat ení v krajin⌦ N 3, N 4. Komunikace navazují na stávající i
navr⌘en⇣ systém ploch ve ejn⇣ch prostranství - komunikací.
V nezastav⌦ném území je p ípustné realizovat:
ú elové komunikace (polní, p ístupové a p⌦ í cesty) slou⌘ící jako p ístupové
komunikace ke stavbám, jako komunikace zp ístup↵ující plochy zem⌦d⌦lského
p✏dního fondu a les✏, plochy krajinné zelen⌦ (nap . v souvislosti s provád⌦ním
d⌦lení a scelování pozemk✏, realizací prvk✏ lokálního systému ekologické stability a
realizací lokálních cyklostezek).
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 dle schválen⇣ch pozemkov⇣ch úprav.
doprovodnou liniovou zele↵.
Pozemky v nezastav⌦ném území je podmín⌦n⌦ p ípustné oplocovat (ohradníky z p írodních
materiál✏ a jin⇣mi ploty, které nezasahují do vymezeného ÚSES a nenaru ují sí ú elov⇣ch
komunikací). Podmínkou je zaji t⌦ní p ístupu do krajiny dle § 63 zákona . 114/1992 Sb.
e.4) Protierozní ochrana
Ochrana zem⌦d⌦lské p✏dy p ed vodní erozí:
P i e ení erozní ohro⌘enosti zem⌦d⌦lské p✏dy budou up ednost↵ována opat ení s cílem
podpo it v⇣voj krajinné zelen⌦ i trval⇣ch travních porost✏.
Ochrana zem⌦d⌦lské p✏dy p ed v⌦trnou erozí:
Návrh obnovy cest s doprovodnou liniovou zelení v krajin⌦ se za lení do protierozní ochrany
jako technické opat ení s protierozní ú inností.
e.5) Ochrana p ed povodn⌃mi
Hlavním recipientem zájmového území je Jalov⇣ potok ( íslo hydrologického po adí
1-11-04-029) s navazujícími bezejmenn⇣mi p ítoky. Okolí Ole né v etn⌦ malé ásti spadající do
e eného území je odvod↵ováno tokem Milina ( íslo hydrologického po adí 1-11-01-023). Tato
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-

-

vodote v ak do e eného území nezasahuje. Severní p irozenou hranici katastru tvo í
Rohlovsk⇣ potok.
Jalov⇣ potok má stanovené záplavové území (9/2001) v km 0,000 - 5,8. Hranice záplavového
území Jalového potoka Q100 v etn⌦ hranice aktivní inundace je vyzna ena v grafické ásti
od✏vodn⌦ní.
Pro Rohlovsk⇣ potok nebylo stanoveno záplavové území. Sídelního útvaru Jivina se riziko
povod↵ov⇣ch situací dané rozlivem t⌦chto vodote í net⇣ká. Stanovené záplavové území
okrajov⌦ zasahuje ZÚ samoty U Hude k✏ (stabilizované území). V blízkosti Jalového potoka
(mimo stanovené záplavové území) je navr⌘ena lokalita pro obecní ⇥OV - Z7 (pozn.: zám⌦r byl
se správcem povodí projednán v rámci projednání konceptu ÚP).
V nezastav⌦ném území je p ípustné realizovat stavby a jiná opat ení pot ebná k zaji t⌦ní
bezproblémového odtoku vod nebo k revitalizaci toku (v etn⌦ v⇣sadby doprovodné zelen⌦).
e.6) Rekrea⇧ní vyu ívání krajiny
Ve volné krajin⌦ je v rámci opat ení nestavební povahy N 4 navr⌘ena obnova p✏vodní ú elové
komunikace. Trasování propojuje stávající sí komunikací - vycházkov⇣ okruh s v⇣hledy do
krajiny.
Ve volné krajin⌦ je v rámci opat ení nestavební povahy N 3 navr⌘ena propojovací ú elová
komunikace navazující na navr⌘en⇣ systém ploch ve ejného prostranství v rámci zastaviteln⇣ch
ploch Z1 a Z2 - zlep ení pr✏chodnosti severní ásti sídla ve sm⌦ru v⇣chod - západ.
Pro zlep ení pr✏chodnosti území ve sm⌦ru jih - sever je navrhována nová cyklotrasa stoupající
od silnice III/11716 po stávající místní komunikaci od Zaje ova k obci. Trasa prochází centrální
ástí obce, pokra uje po místní komunikaci po v⇣chodním obvodu obce ke k í⌘ení s trasou
silnice II/117 a dále pokra uje po polní ú elové komunikaci ve sm⌦ru na sever a⌘ k p ipojení na
cyklotrasu . 0006 sm⌦ ující z Komárova na západ.
e.7) Vymezení ploch pro dob vání nerost↵
Plochy pro dob⇣vání nerost✏ vymezeny nejsou.

f)

Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdíln m zp↵sobem vyu ití

f.1) Návrh ploch s rozdíln m zp↵sobem vyu ití
Plochy s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití pokr⇣vají beze zbytku a jednozna n⌦ celé e ené území.
Základní druhy ploch (uvedené v § 4 a⌘ § 19 vyhlá ky . 501/2006 Sb.) jsou len⌦ny na typy
ploch s ohledem na specifické podmínky a charakter území – viz dále. Ke ka⌘dému typu plochy
je p i azeno barevné odli ení (viz. grafická ást). Územním plánem je navr⌘en jin⇣ druh plochy, ne⌘ je
uvedeno v § 4 a⌘ § 19 (viz. ást od✏vodn⌦ní). Konkrétn⌦ se jedná o plochy sídelní zelen⌦, které byly
následn⌦ dále len⌦ny.
Územním plánem jsou v e eném území navr⌘eny tyto druhy ploch:
- plochy smí ené obytné (venkovské)
- plochy smí ené obytné (venkovské) - historické jádro
- plochy bydlení (rodinné domy)
- plochy ob anského vybavení
- plochy ob anského vybavení - sportovní za ízení
- plochy v⇣roby a skladování
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy technické infrastruktury
- plochy ve ejn⇣ch prostranství
- plochy sídelní zelen⌦ - zele↵ soukromá a vyhrazená
- plochy sídelní zelen⌦ - zele↵ ve ejná
- plochy vodní a vodohospodá ské
- plochy zem⌦d⌦lské
- plochy lesní
- plochy p írodní
- plochy smí ené nezastav⌦ného území
-

⇥asov⇣ horizont vyu⌘ití plochy sledovan⇣ u ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití:
Plochy stabilizované - v plo e není navr⌘ena zm⌦na vyu⌘ití (v grafické ásti ozna eno jako
stav),
Plochy zm⌦n - s navr⌘enou budoucí zm⌦nou vyu⌘ití (v grafické ásti ozna eno jako návrh).
Ke ka⌘dému typu plochy s navr⌘enou (budoucí) zm⌦nou vyu⌘ití je v grafické ásti p i azena
indexová zna ka.
Plochy územních rezerv nejsou územním plánem navr⌘eny.
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Územním plánem jsou stanoveny tyto podmínky pro vyu⌘ití ploch:
Plochy smí ené obytné (venkovské), plochy smí ené obytné (venkovské) - historické jádro:
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení a pro p im⌦ ené umíst⌦ní,
dostupnost a vyu⌘ívání staveb ob anského vybavení a neru ící v⇣roby.
hlavní vyu⌘ití:
p ípustné vyu⌘ití:
podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Indexová zna ka (návrh): SV

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky staveb pro bydlení (rodinné a bytové domy),
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve ejn⇣ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
Do ploch smí en⇣ch obytn⇣ch lze zahrnout pozemky
ob anského vybavení, zem⌦d⌦lství, neru ící v⇣roby a slu⌘eb 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 ustanovení § 13 vyhlá ky . 137/1998 Sb., v platném zn⌦ní.

Plochy bydlení (rodinné domy)
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení v kvalitním prost edí, umo⌘↵ujícím
neru en⇣ a bezpe n⇣ pobyt a ka⌘dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejn⇣ch
prostranství a ob anského vybavení.
hlavní vyu⌘ití:
p ípustné vyu⌘ití:
podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Indexová zna ka (návrh): BR

Rozd⌦lení plochy dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky rodinn⇣ch dom✏,
pozemky ve ejn⇣ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky staveb pro rodinnou
rekreaci, pokud spl↵ují podmínky § 20 odst. 4 a 5 Vyhlá ky .
501/2006 Sb.
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 ustanovení § 13 vyhlá ky . 137/1998 Sb., v platném zn⌦ní.

Plochy ob⇧anského vybavení
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro p im⌦ ené umíst⌦ní, dostupnost a vyu⌘ívání
staveb ob anského vybavení a k zaji t⌦ní podmínek pro jejich u⌘ívání v souladu s jejich ú elem.
Plochy ob anského vybavení jsou vymezeny v p ímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou z
nich p ístupné.
Podrobn⌦ji jsou v grafické ásti specifikovány plochy ob anského vybavení - sportovní
za ízení, které je p ípustné vyu⌘ívat pouze pro za ízení odpovídající tomuto specifikovanému ur ení.
Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
hlavní vyu⌘ití:
pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro vzd⌦lávání
a v⇣chovu, sociální slu⌘by, pé i o rodinu, zdravotní slu⌘by, kulturu,
ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej,
t⌦lov⇣chovu a sport, ubytování, stravování, slu⌘by, v⌦du a v⇣zkum a
láze↵ství.
p ípustné vyu⌘ití:
pozemky souvisejících ve ejn⇣ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Do ploch ob anského vybavení lze zahrnout pozemky staveb byt✏
slu⌘ebních a majitel✏ za ízení, pokud charakter této plochy a její
uspo ádání dovoluje umíst⌦ní staveb pro bydlení.
Do ploch ob anského vybavení lze zahrnout pozemky pro stavby
a za ízení v⇣roby a skladování, 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 ustanovení § 13 vyhlá ky . 137/1998 Sb., v platném zn⌦ní.
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Plochy v roby a skladování
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏ staveb pro v⇣robu a skladování
v p ípadech, kdy z d✏vodu negativních vliv✏ t⌦chto staveb za hranicí t⌦chto pozemk✏ vylu uje za len⌦ní
pozemk✏ s t⌦mito vlivy do ploch jiného zp✏sobu vyu⌘ití.
I pro tato za ízení v ak platí, ⌘e negativní ú inky a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat provoz a
u⌘ívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou
obecn⌦ platn⇣mi p edpisy.
Plochy v⇣roby jsou vymezeny v p ímé návaznosti na pozemky dopravní infrastruktury a jsou z nich
p ístupné.
Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
hlavní vyu⌘ití:
pozemky staveb a za ízení pro v⇣robu a skladování
p ípustné vyu⌘ití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za ízení ob anské vybavenost◆i (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a za ízení),
podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Do ploch v⇣roby a skladování lze zahrnout pozemky staveb byt✏
slu⌘ebních a majitel✏ za ízení, pokud charakter této plochy a její
uspo ádání dovoluje umíst⌦ní staveb pro bydlení.
Indexová zna ka (návrh): V
Plochy smí ené v robní - fotovoltaická elektrárna
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní v⇣stavby alternativního energetického zdroje - fotovoltaické
elektrárny (FVE).
hlavní vyu⌘ití:
p ípustné vyu⌘ití:
nep ípustné vyu⌘ití:
podmínky prostorového
uspo ádání:

Rozd⌦lení plochy dle ur ení vyu⌘ití:
fotovoltaická elektrárna,
pozemky ochranné (izola ní) zelen⌦,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
V e ostatní.
Nejsou stanoveny.

Indexová zna ka (návrh): VSfve
Plochy dopravní infrastruktury
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏ silni ních dopravních staveb a za ízení a k
zaji t⌦ní dopravní p ístupnosti jin⇣ch ploch.
hlavní vyu⌘ití:
p ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky silnic a vybran⇣ch místních komunikací (v etn⌦ pozemk✏,
na kter⇣ch jsou umíst⌦ny sou ásti komunikace jako náspy, zá ezy,
op⌦rné zdi, mosty a doprovodná a izola ní zele↵).
pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy a
nákladní automobily, odstavné a parkovací plochy).

Plochy technické infrastruktury
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏ v p ípadech, kdy vyu⌘ití pozemk✏ pro tuto
infrastrukturu vylu uje jejich za len⌦ní do ploch jiného zp✏sobu vyu⌘ití a kdy jiné vyu⌘ití t⌦chto pozemk✏
není mo⌘né. Liniová vedení technické infrastruktury je p ípustné vést i jinou plochou.
hlavní vyu⌘ití:

p ípustné vyu⌘ití ploch:
Indexová zna ka (návrh):

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky staveb a s nimi provozn⌦ související za ízení technického
vybavení (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⌦ a produktovody),
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky izola ní zelen⌦.
TI
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Plochy ve ejn ch prostranství
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro p im⌦ ené umíst⌦ní, rozsah a dostupnost
pozemk✏ ve ejn⇣ch prostranství a k zaji t⌦ní podmínek pro jejich u⌘ívání v souladu s jejich
v⇣znamem a ú elem.
hlavní vyu⌘ití:
p ípustné vyu⌘ití:

Indexová zna ka (návrh): PV

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
stávající a navrhované pozemky jednotliv⇣ch druh✏ ve ejn⇣ch
prostranství (§ 34 zákona . 128/2000 Sb. o obcích, ve zn⌦ní
pozd⌦j ích p edpis✏),
pozemky související technické infrastruktury slu itelné s ú elem
ve ejn⇣ch prostranství.
pozemky a za ízení ob anského vybavení, slu itelné s ú elem
ve ejn⇣ch prostranství.

Plochy sídelní zelen⌃ - zele⌥ soukromá a vyhrazená
hlavní vyu⌘ití:
p ípustné vyu⌘ití:

podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

nep ípustné vyu⌘ití:
podmínky prostorového
uspo ádání:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky zahrad, sad✏ a dal í zem⌦d⌦lské p✏dy související s
obytn⇣m územím,
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,
na pozemku lze umístit jednu stavbu do 25 m2 zastav⌦né plochy v
souladu se § 103 odst. 1 písm. a) bod 1 stavebního zákona,
Pokud se pozemek nachází mezi p✏vodní zástavbou a
zastaviteln⇣mi plochami a p iléhá k◆ve ejné komunikaci (má
charakter proluky), lze na n⌦m umístit i jednu stavbu pro bydlení
do 150 m2 zastav⌦né plochy.
V e ostatní.
Maximální koeficient zastav⌦ní 15% (v etn⌦ zpevn⌦n⇣ch ploch).
Nesmí b⇣t p ekro ena v⇣ ková hladina staveb daná sousedními
stavebními objekty.

Indexová zna ka (návrh): ZV
Plochy vodní a vodohospodá ské
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu p ed jejich
kodliv⇣mi ú inky a suchem, regulaci vodního re⌘imu území a pln⌦ní dal ích ú el✏ stanoven⇣ch
právními p edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p írody a krajiny.
hlavní vy⌘ití:
podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok✏,
Plochu lze vyu⌘ívat jako pozemky ur ené pro p eva⌘ující
vodohospodá ské vyu⌘ití v p ípad⌦ souhlasu vodoprávního ú adu.

Plochy zem⌃d⌃lské
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro p eva⌘ující zem⌦d⌦lské vyu⌘ití.
hlavní vyu⌘ití:
p ípustné vyu⌘ití:
podmíne n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu (§1 zákona . 334/1992
Sb.)
pozemky související dopravní infrastruktury (místní ú elové
komunikace slou⌘ící k obhospoda ování okolních pozemk✏,
Plochu lze vyu⌘ívat v p ípad⌦ souhlasu orgánu ochrany
zem⌦d⌦lského p✏dního fondu, jako pozemky staveb, za ízení a
jin⇣ch opat ení pro zem⌦d⌦lství.

Plochy lesní
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek vyu⌘ití pozemk✏ pro les.
hlavní vy⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa (§3 zákona . 289/1995 Sb),
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podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Plochu lze v p ípad⌦ souhlasu orgánu státní správy les✏ vyu⌘ívat
jako pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.

Plochy p írodní
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny.
hlavní vyu⌘ití:

podmíne n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky ve zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch územích,
pozemky evropsky v⇣znamn⇣ch lokalit, v etn⌦ pozemk✏ smluvn⌦
chrán⌦n⇣ch,
pozemky biocenter,
Plochu lze vyu⌘ívat v p ípad⌦ souhlasu orgánu ochrany p írody,
jako pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Plochy smí ené nezastav⌃ného území
Plochy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek zejména pro vytvá ení ekologicky vyvá⌘ené a
esteticky hodnotné krajiny (s ohledem na charakter území není ú elné jeho len⌦ní na plochy
zem⌦d⌦lské a lesní).
hlavní vyu⌘ití:

p ípustné vyu⌘ití:
podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Indexová zna ka (návrh):

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa (§3 zákona . 289/1995 Sb.).
pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu (§1 zákona . 334/1992
Sb.),
pozemky p irozen⇣ch a p írod⌦ blízk⇣ch ekosystém✏ (zákon . 114/
1992 Sb.) - nap . pozemky ÚSES, pozemky s v⇣skytem d evin
rostoucích ve volné krajin⌦ (mimo les), ostatní pozemky krajinné
zelen⌦, extenzivní sady a zahrady s travním krytem
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Plochu lze vyu⌘ívat v p ípad⌦ souhlasu orgánu ochrany p írody,
jako pozemky staveb, za ízení a jin⇣ch opat ení pro zem⌦d⌦lství a
lesní hospodá ství.

NS

Pro e ené území platí, ⌘e nep ípustné je takové vyu⌘ití, které není stanoveno jako hlavní,
p ípustné nebo podmín⌦n⌦ p ípustné. Uspo ádání funk ního vyu⌘ití ploch je vymezeno ve v⇣kresu . 2
(Hlavní v⇣kres).
f2) Podmínky prostorového uspo ádání
-

-

*)pozn.:

Zastav⌦né území:
Stavební úpravy v historicky nejstar ích ástech obce p✏vodní st edov⌦ké lokace (ozna ená v
grafické ásti jako plocha smí ená obytná venkovská - historické jádro) musí sledovat
rehabilitaci historického jádra s architektonicky cenn⇣mi stavbami (viz. kap. c1).
V zastav⌦ném území je p ípustné p estavovat a dostavovat hospodá ské objekty a stav⌦t
nové objekty v prolukách a zadních ástech pozemk✏. Nové objekty a stávající stavby po
stavebních úpravách musí respektovat urbanistické zásady (uli ní áry) a architektonické zásady
dochované venkovské zástavby ve sv⇣ch objemech i u⌘it⇣ch stavebních materiálech*).
Z d✏vodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je mo⌘no stavby pro bydlení
(stavby pro rekreaci) a dal í související stavby, v etn⌦ pr✏ elí budov, v nich⌘ jsou okna
obytn⇣ch místností, umístit a⌘ na hranici pozemku (p ípustn⇣ kontakt s komunikací).
Zastavitelné plochy:
Stavby pro bydlení a rekreaci sm⌦jí b⇣t umís ovány pouze mimo ochranné pásmo silnic.
Maximální zastav⌦ná plocha stavby pro bydlení a rekreaci nesmí p esáhnout 250 m2.
Stavby pro bydlení a rekreaci mohou mít max. 2 nadzemní podla⌘í.
Doporu en⇣m základním e ením staveb pro bydlení (a rekreaci) jsou domy obdélného
p✏dorysu (ideální pom⌦r stran 2:1). St echy nad hlavními objekty by m⌦ly b⇣t tradi ní sedlové
s doporu en⇣m sklonem 38°-45°. Vn⌦j í hladké omítky by m⌦ly mít tlumenou barevnost.
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g)

Vymezení ve ejn⌃ prosp⌃ n ch staveb, ve ejn⌃ prosp⌃ n ch opat ení, staveb a opat ení
k zaji ⌦ování obrany a bezpe⇧nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k
pozemk↵m a stavbám vyvlastnit (§170 stavebního zákona)

-

Návrhem ÚP Jivina jsou vymezeny tyto plochy ve ejn⌦ prosp⌦ n⇣ch staveb:
(pozn.: na tyto plochy se vztahuje i p edkupní právo podle §101 stavebního zákona)

Ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby dopravní infrastruktury, v etn⌦ plochy nezbytné k zaji t⌦ní jejich
v⇣stavby a ádného u⌘ívání pro stanoven⇣ ú el
ozna ení druh
ísla pozemk✏ KN - v e k.ú. Jivina u Ho ovic
_______________________________________________________________________________________
VD 1*)
dopravní stavba D 14 679, 508/1, 511 /1, 514, 516, 520, 513, 526, 528, 484/1,
449/36, 532, 533, 535, 537
VD 2
ú elová komunikace 296/9, 296/6, 296/8, 296/14, 296/17,
296/3, 296/22, 296/20
*) Nutno územn⌦ chránit koridor dopravní infrastruktury navr⌘en⇣ v závazné nad azené ÚPD ÚP VÚC Rakovnicko.
Ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby technické infrastruktury, v etn⌦ plochy nezbytné k zaji t⌦ní jejich
v⇣stavby a ádného u⌘ívání pro stanoven⇣ ú el (pozn.: do návrhu ve ejn⌦ prosp⌦ n⇣ch staveb
nebyla za len⌦na ⇥OV (v etn⌦ adu oddílné spla kové kanalizace vn⌦ ZÚ) nebo tento zám⌦r je
navr⌘en⇣ na pozemcích v majetku Obce Jivina):
ozna ení druh
ísla pozemk✏ KN*) - v e k.ú. Jivina u Ho ovic
________________________________________________________________________________________
VT 1
trafostanice
320/9
VT 2
trasa nadzemního
320/9, 320/13, 320/20, 320/27, 320/31, 320/25,
vedení VN 22 kV
320/23, 320/19, 320/12, 320/17, 320/14, 320/10,
320/18
-

Návrhem ÚP Jivina je navr⌘ena asanace budovy na p. . 33 (dnes zbo eni t⌦) na v⇣chodním
okraji sídelního útvaru. Asanace je podmínkou pro rozvoj v⇣stavby v p estavbové plo e P1.
ozna ení druh
ísla pozemk✏ KN - v e k.ú. Jivina u Ho ovic
________________________________________________________________________________________
VA 1
likvidace zbo eni t⌦ 33

h)
Vymezení ve ejn⌃ prosp⌃ n ch staveb a ve ejn⌃ prosp⌃ n ch opat ení, pro které lze
uplatnit p edkupní právo (§101 stavebního zákona)
-

Ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby dopravní infrastruktury, v etn⌦ plochy nezbytné k zaji t⌦ní jejich
v⇣stavby a ádného u⌘ívání pro stanoven⇣ ú el:
ozna ení druh
ísla pozemk✏ KN - v e k.ú. Jivina u Ho ovic
____________________________________________________________________________________
VD 1
dopravní stavba D 14 679, 508/1, 511/1, 514, 516, 520, 513, 526, 528, 484/1,
449/36, 532, 533, 535, 537
P edkupní právo: St edo esk⇣ kraj (KÚ - Zborovská 11, Praha 5).
VD 2
ú elová komunikace 296/9, 296/6, 296/8, 296/14, 296/17, 296/3, 296/22,
296/20
P edkupní právo: Obec Jivina.
-

Ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby technické infrastruktury, v etn⌦ plochy nezbytné k zaji t⌦ní jejich
v⇣stavby a ádného u⌘ívání pro stanoven⇣ ú el:
ozna ení druh
ísla pozemk✏ KN - v e k.ú. Jivina u Ho ovic
____________________________________________________________________________________
VT 1
trafostanice
320/9
VT 2
trasa nadzemního
320/9, 320/13, 320/20, 320/27, 320/31, 320/25,
vedení VN 22 kV
320/23, 320/19, 320/12, 320/17, 320/14, 320/10
320/18
P edkupní právo: Obec Jivina.
-

Ve ejná prostranství:
ozna ení druh

ísla pozemk✏ KN - v e k.ú. Jivina u Ho ovic

________________________________________________________________________________________
PV 1
komunikace
269/1, 269/7, 269/2, 131/1
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PV 2
komunikace
PV 2
komunikace
P edkupní právo: Obec Jivina.
i)

269/1, 269/7
296/1

Návrh e ení po adavk↵ obrany státu, po ární ochrany a civilní ochrany

Po adavky obrany státu
Zájmy obrany státu nejsou dot eny. P i innostech v obci budou dodr⌘eny v eobecné zásady
pro územní a stavební innost (projednání s VUSS).
-

-

-

-

Po adavky po ární ochrany
Po⌘ární ochranu zaji uje jednotka hasi ského záchranného sboru v⇣jezdem z Ho ovic (územní
p✏sobnost do 20 minut jízdy) a jednotka sboru dobrovoln⇣ch hasi ✏ obce Jivina.
U Obecního ú adu je umíst⌦na vybavená po⌘ární zbrojnice.
Zásobování po⌘ární vodou:
- Pot eba po⌘ární vody je rovn⌦⌘ kryta mo⌘n⇣mi odb⌦ry z vodní nádr⌘e na návsi v Jivin⌦
(poz. . 9, rozloha 311 m2) a z Jalového potoka (samota U Hude k✏).
pozn.: Ve ejn⇣ vodovod nelze vyu⌘ít k po⌘árním ú el✏m.
Pro rozvojové lokality zástavby bude pot eba vody pro ha ení po⌘áru zaji t⌦na z t⌦chto zdroj✏.
P i innostech v obci| je t eba dbát na trvalou pou⌘itelnost zdroj✏ vody pro ha ení po⌘ár✏. Dále
nesmí b⇣t naru ena funkce objekt✏ po⌘ární ochrany a po⌘árn⌦ bezpe nostních za ízení.
P ístupové komunikace pro po⌘ární techniku jsou toto⌘né se stávajícími a navr⌘en⇣mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice II., III. t ídy, místní komunikace, p ístupové komunikace.
Po adavky civilní ochrany
V území obce Jivina nejsou známy situace, p i kter⇣ch by bylo nutné chránit území p ed
pr✏chodem pr✏lomové vlny vzniklé zvlá tní povodní.
Nejsou takté⌘ stanoveny zóny havarijního plánování (v dosahu e eného území se nenacházejí
za ízení jaderná, i dal í vy⌘adující specifickou ochranu obyvatel).
V sou asnosti je varování a vyrozum⌦ní obyvatelstva zaji t⌦no místním rozhlasem.
Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d✏sledku mimo ádné události je nutno po ítat s vyu⌘itím
vhodn⇣ch ástí objekt✏ jako improvizovan⇣ch úkryt✏ ke sní⌘ení destruk ních, radioaktivních,
toxick⇣ch a infek ních ú ink✏ soudob⇣ch zbraní, p ípadn⌦ ú ink✏ p i haváriích v míru.
Pro evakuaci osob jsou vyu⌘itelné prostory obecního ú adu, sál hostince.
Pro pot eby plo né evakuace bude m⌦sto postupovat v sou innosti s orgány civilní ochrany.
Materiál civilní ochrany skladován není. Materiál humanitární pomoci m✏⌘e b⇣t ulo⌘en na
obecním ú adu, p íp. na dal ích místech ve vlastnictví obce.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladn⌦ní nebezpe n⇣ch látek mimo sou asn⌦ zastav⌦ná a
zastavitelná území obce jsou toto⌘né se silnicemi II. a III. t ídy.
Pro záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran⌦ní nebo sní⌘ení kodliv⇣ch ú ink✏
kontaminace, vznikl⇣ch p i mimo ádné události jsou vhodné zejména ásti za ízení v⇣roby se
souvisl⇣mi zpevn⌦n⇣mi plochami, resp. s rampami pro údr⌘bu vozidel.
V e eném území nejsou skladovány ⌘ádné nebezpe né látky v rozsahu vy⌘adujícím p ijetí
opat ení.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
- Nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji ováno dopravou pitné vody v m no⌘ství
maximáln⌦ 15 l/den a obyvatele cisternami ze zdroje Vrt-⌥ebrák a Zá ezy-Ne e⌘ín. Zásobení
pitnou vodou bude dopl↵ováno balenou vodou. Nouzové zásobování u⌘itkovou vodou bude
zaji ováno z ve ejného vodovodu (dle pokyn✏ hygienika).
- Nouzové zásobování elektrickou energií by bylo zaji t⌦no mobilními zdroji pro v⇣robu
elektrické energie v sou innosti s orgány civilní ochrany.
Bezodkladné poh ební slu⌘by budou zaji t⌦ny v rámci ve ejného poh ebi t⌦ v sousední obci
Zaje ov.
Pro Jalov⇣ potok bylo stanoveno záplavové území (Q100).
Okrajovou ást území je mo⌘no charakterizovat jako území s nep ízniv⇣mi in⌘en⇣rskogeologick⇣mi pom⌦ry - podmínky a informace o t⌦chto územích jsou uvedeny v / ásti
od✏vodn⌦ní.
P i innostech v obci je nutno respektovat po⌘adavky vypl⇣vající z vyhlá ky . 380/2002 Sb., k
p íprav⌦ a provád⌦ní úkol✏ ochrany obyvatelstva.
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j)

Údaje o po⇧tu list↵ územního plánu a po⇧tu v kres↵
OBSAH TEXTOVÉ ⇥ÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU (právní stav ve zn⌦ní zm⌦ny . 1):
formát A4 (16 íslovan⇣ch stran)
OBSAH GRAFICKÉ ⇥ÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU:
íslo v⇣kresu
název
V.1
V⌃KRES ZÁKLADNÍHO ⇥LEN⇤NÍ ÚZEMÍ
V.2
HLAVNÍ V⌃KRES
V.3
V⌃KRES VE⌅EJN⇤ PROSP⇤⇧N⌃CH STAVEB,
OPAT⌅ENÍ A ASANACÍ

m⌦ ítko
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
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