
oBEGNE ZAVAZNA VYHLASKA

oBGE HoRNi BUKoVINA ě,1120'06
o závazných částech územního plánu obce

HORNÍ BUKOV|NA

Zastupiielstvo obce Homí Bukovina schválilo podle usianovení§ 84, odst, 2, písm. b)

zákana é- 128l2ooo sb., o obcích usnesením ze dne 28.12.2006, územni plán obce Homí

Bukovina. V souladu s tímto usne§ením a podle ustanovení § 29, odsi. 2, zákona
ě, 50/1976 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějšich úprav, vydává Zasiupitelstvo obce Homí Bukovina tuto obecně závaznou

vyhlášku:

2.

1

4.

ČÁST PRVNÍ- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

čIánek 1

Účelvyhlášky

Vyhláškoll se Vyhlašuji pro katastrální území Horní Bukovina závazné části územního

plánu obce Homí Bukovina (dále jen územni p|án), schváleného Zastl]pite|stvem obce

Horni Bukovina dne 28.12,2006, kte.é urěují zá§ady stabilizace a územního lozvoje

obce, funkčni uspoÉdání území a stanovízákladní podmínky pro umisťování staveb,

Vyhláškou se Vyhlašují stanovené ávazné regulativy funkčního Uspořádání úzémí obce

Homí Bukovina, vymezené plochy veřejně prospéšných staveb, pro které lze Vyvlastnil

nebo vlastnická práVa k pozemkŮm a stavbám omezit, Vymezené plochy pro územni

systém ekologicke slabl]lty a plochy pro asanace a asanačni LoraVy,

Podle iéto vyhlášky se postupuje pň správnich řízenich a dalších řízeních, týkajících se

staveb a č nnosti, které maji VliV na \ryužiýáť,i území.

Užíváni do§avadnich staveb a zaříZení a dosavadní využiti území, které neni V souladu

se schválenými regulativy funkčniho a prostorového uspořádání území je nadále

přípustné, pokud nejsou dány podmínky pro opatření podle siavebního zákona, např

podle §§ 87, 88 a 96.



Č|ánek2

Rozsah platnosti

,1. Vyhláška platipro katasfálni území HomíBukovina

článek3

Vymezení pojmů

A) plochy uĎanizované - současně zasiavěné území;

B) plochy urc€né k zastavěni;
- 
) c) plochy neuĎanizované - volná krajina.

adA) Plochy uóanizované jsou fuořeny současně zastavěným územím sídla Homí
Bukovina a Dolni Bukovina

Souěásně zasiavěné územíje složeno z ploďl pro;

a) obytné plochy - ploóy venkovské a rodinné Zástavby, sousťeděné bytové
zástavby a smíšené obytné plochy se zastoupením objektů občanské
Vybavenosti a díobnýó živností komeňního a bmestného charakteru;

b) obchodně výíobní plochy - plochy \^iroby a skladů, rí]anipulačni plochy,
obchodně Výrobni zóna a plochy zemědělské účelové ásbvby;

cJ plochy pro sportovně rekreační Vybavení;

d) technické Wbavení;
e) dopíavní Vybavení.

ad B) Plochy neuĎanizované tvoří:

a) zemědělský půdní fond;

b) pozemky určené k plnění funkce lesá:

c) klajinná zeleň;

d) vodnítoky a vodní plochy.

ad c) Plochy uřené k zastavění jsou }ymezeny pro následující funkce:
a) obyhé ploďly:



b) obchodně výrobní plochy;

c) plochy pro rekeaci a sport;

d) plochy pro občanskou vybavenosti

e) p|ochy pro dopravní a teónické Wbavení.

Regulativy urbanistického a architeKonického uspořádání územíj§ou členěny na|

1. Souhmné regulačni zásady uspoňádáni, současně zaslavěného území, které jsou
společné pro celé území, řešené územním p|ánem.

2. Regulační ásady pro jednotlivé rozvojové plociy (RP) a pro navrhované da|ší ploóy

Rozvojové ploóy jsou ploďry uvnitř i vně současně zastavěného území, kde je
územnim plánem navňovaná nová v\ýsiavba_

Pro ně jsou stanoveny íegulační zásady, a to:

] . funkční regulace, stanowjící navrhované funk&tí využití území, případně nepňpu§tné
nebo podmíněně přípustné funkění lyužití plodr, doplněné ob.jemovou regulací danou
pouze \.ýškot/^.ýŤn omezením staveb na jednotliyých funkčních plochách_

Ptné znění záVaznýci regulativŮ Všech druhů, je obsaženo v příloze č. 2 ,závazná
čási ve formě íeguláivů" schváleného územního plánu

čÁsT DRUHÁ - \.ýMEZENízÁVAzNÉ čÁsTl

článek 4

závazné části

záýazné isou všechny regulativy obsažené v příloze č. 2 dokumentace územního
p|ánu ,,záýazná část ve foírně íegulativů" pokud není U jednotli\^ich ustanoYení !ýslovně
uvedeno, že sejedná o část směmou_

Závaznýmiéstmi územního plánu obce Homí Bukovina jsou:

a) celková urbanistická koncepce a regulativy archŘektonického a urbanistického
uspořádání a rozvo.ie sídla, obsažené v příloze č. 2 územního plánu "Závazná čá5t ve
formě regulativů";

b) funkční využiií území, uvedené V grafické čásij územního pláni.] v hlavním Výkre§u:

. Kompl9mi urbani§ťclcý návrh 1:5 00o,

c) územní systém ekologické stability, uvedený V gíaiické é§tj územního olánu V hlavním
..ýkrcsu:

. Komplemí uíbanisiický návrh ,l:5 000;

d) koncepce dopravy, Wedená v gráfické čásli Uzemního plánu V hlavním ,.ikesu:

. Komplemí uíbani§§cký návrh 1 : 5 000;



e) koncepce teďlnického Wbavení, Wedená v grafické ésti územního plánu v htavnímV,ýkresu:

. Komplexní u.banistichý návrh 1:5 0oo;

veřejně prospěšné stavby, plochy a koridory pro ně wmezené, uvedené v t'itovéa gÉfické é§i l]zemního plánu v měňtku 1 :2 880.

směmou éstí dokumentac€ jsou:

, Doplňující v,ýkesy ll v měřítku 1:2880. Tyto u.ýkesy nejsou zpracovánv oro celéřešené území a pňedstawji podíobnější rozpracováni Éa.ui.o 
-,in# 

u. uutsipodrobno§i Ve vazbě na katastrální mapu. obsahují ;ěkblé prvky, kbré uvnitřsoučasně zasEvěného územi nebylo možno vyiaant v ňnvnim vgÚesu. 
'

ČÁST TŘE-Í - VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

článek 5
Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úDraV

Za veřejně prospěšné stavby se na území obce Homí Bukovina:

Dopravní stavby

. 
9|_"9l 

p. řešení směíol.ých a pňčnýó úprav na t-ase silnice llli2682o , ]11126826 a111126825 včeině zálivu pro autobusovou Zasiávku;
. nové mísalí komunikace, navžené pío přisiup na rozvojové plod,]Y V paGmetreóuvedenýó ve l^ikresu ,Dopravní řešenr á \^jtresu ,Veře;ne irospjine Jt"uOy u.eri*u12 8a0,

. oavrhov€né veie.jná parkovi*ě V Dolní Bukovině U koupaliště,

. navíhovaná cyklo§ezka regionálniho v,ýznamu.

vo d o h os Pad á řs ké stav by

. navrh:v?|r9 napojení no\/ýů rozvojovýó ploó na zá§obovací řady vodovodu a úpravyna stáYajícíó Vodovodních Édeó;

. navriované trasy splaškové kanalizace a čerpaci §tanice_



Energetické síavby

. navňované trasy přeložky elektického vedení 22 kv a navrhovaná kabelová vedení pro
e]ektrickou eneígii 22 kV,

. navrhované pňpojky na sť plynovod a hlavní íozvodné fudy sť plynovodu.

sportovní *vby
. hňšiě pro malé spoňy.

Asanace ani asanační úpÉVy nejsou v územnim plánu navrhovány.

ČÁST ČrvRTÁ - áVĚREČNÁ USTANOVENÍ

článek 6

hůty aKualizace

Územní plán obce Homí Bukovina bude vyhodnocován a pňpadně aKualizován ve
čtyřletých cyk]ech ode dne nabytí účinnosti vyhlášky.

článek 7

Uložení územniho plánu

Územní plán obce Homí Bukovina bude uložen na obecním úřadě Homí Bukovina,
Stavebním úřadě [/ětJ Mnichovo Hradišté, na oddělení speciáIních činnosti MéÚ Mnichovo
H.adiště a na Křaj§kém úřadě Sťedoěeského kEje, odboru územního a stavebniho řízení v
Praze

Óánek 8

Účinnost vyhlášky

1, Tato vyhláška nab:ývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášeni.
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