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a) Návrh urbanistické koncepce rozvoje sídla 

 

Základní východiska a shrnutí sou asného stavu 

 Horní Bukovina leží v blízkosti významného sídelního centra Mnichovo Hradišt , od 
n hož je odd lena údolní nivou !eky Jizery a významn jší spádovou obcí Klášter Hradišt  
nad Jizerou.  Vlastní obec se skládá ze dvou místních "ástí - Horní a Dolní Bukoviny - mají-
cích zcela odlišnou terénní polohu i charakter zastav ní. Rovn ž p!evažující funk"ní využití 
obou "ástí obce se diametráln  liší. Zatímco Horní Bukovina plní p!edevším sídelní funkci a 
je zde významn  zastoupena zem d lská výroba v"etn  zem d lské ú"elové zástavby, má 
Dolní Bukovina p!evážn  rekrea"ní charakter. Ob  místní "ásti spojuje pouze jednostranné 
obestav ní silnice III/26826 v terénn  složitých pom rech. Ty jsou rovn ž hlavním d#vodem 
pro to, že ani v budoucnu nelze p!edpokládat stavební spojení obou "ástí, které by jinak bylo 
z urbanistického hlediska logické. 

 

Horní Bukovina 

 Horní Bukovina leží z v tší "ásti na náhorní plošin  p!i silnici III/26826, která ji spojuje 
s nad!azenou silni"ní sítí (komunikace II/268). Pouze východní okraj intravilánu p!ekro"il 
jasn  formovanou hranu náhorní plošiny a podél silnice III/26826 p!ík!e spadá do údolí poto-
ka Zábrdky. 

 Zastav né území je nekompaktní a rozpadá se do !ady díl"ích celk#, vzájemn  odd -
lených rozsáhlými plochami sad# a zahrad. Z výrazn jších stavebních seskupení se uplat$ují 
p!edevším historický velkostatek Kristiánov, zem d lské usedlosti a statky v severní "ásti 
intravilánu, novodobá obytná zóna, navazující na p#vodní zástavbu v jižní "ásti sídla a již 
zmín né jednostranné obestav ní silnice III/26826 na východ .  

 Sídlo jako celek je velice dob!e zasazeno do okolního p!írodního prost!edí. K tomu 
p!ispívá i pom rn  bohatá zele$ intravilánu v"etn  zahrad. P!echod do rozsáhlých ploch 
orných p#d je zm k"en bu% ovocnými sady nebo vzrostlou zelení podél silnice a polních 
cest. V dolní "ásti sídla se pak obytná zástavba opírá p!ímo o zalesn ný svah.  

 Z urbanistického i architektonického hlediska lze Horní Bukovinu hodnotit jako nevý-
razný stavební celek. Za pom rn  pozoruhodnou je t!eba považovat pouze existenci p#vod-
ního velkostatku Kristiánov, který - s výjimkou dvou novodobých ú"elových staveb ve svém 
zázemí - je jediným reprezentantem zem d lské ú"elové výstavby v obci. Znamená to tedy, 
že tvá! obce a jejího okolí není narušena esteticky v tšinou velice problematickými zem d l-
skými areály z povále"ného období. Pozitivní je také existence jakési centrální "ásti obce 
s kapli"kou uprost!ed a vodní nádrží. Toto území dotvá!í zelené plochy. 
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Dolní Bukovina 

 Dolní Bukovina se jako sídlo drobných domká!# vyvinula v údolní niv  potoka Zábrd-
ky a podél silnice III/26820 z Kláštera Hradišt  nad Jizerou do Muka!ova. Sou"asn  zasta-
v né území sídla má protáhlý tvar, sm !ující od severu k jihu. Kompaktní obytná zástavba 
lemuje pouze místní komunikaci podél Zábrdky, ostatní zastav ní - s výjimkou rekrea"ního - 
vytvá!í pouze menší skupiny, nebo se jedná o izolované objekty. 

 Dnes má sídlo výrazn  rekrea"ní charakter, a to nejen díky p!echodu !ady d!íve 
obytných objekt# na rekrea"ní využití, ale i díky založení areálu koupališt  a vzniku chato-
vých osad. Z toho vyplývá i existence vzájemn  odlišných stavebních celk#, mezi n ž pat!í 
již zmín ná obytná zóna podél místní komunikace, sledující tok Zábrdky, chatová osada na 
východním svahu údolí, areál rekrea"ního st!ediska Naveta, areál koupališt  a kempu a 
soubor chat a letních vil nad koupališt m. 

 Dolní Bukovina nemá žádný dominantní "i jednotící stavební styl, avšak velice dob!e 
splývá s okolním p!írodním prost!edím. K tomu p!ispívají jednak zalesn né svahy údolí, jed-
nak vzrostlá zele$ a trvalé travní porosty, lemující tok Zábrdky. 

 

Celková urbanistická koncepce rozvoje obce 

 Územní plán vychází ve svém návrhu územního uspo!ádání z návrhu urbanistické 
studie, v níž se odrazilo n kolik skute"ností, daných historickým založením obce a jejím dal-
ším vývojem. Jedná se zejména o následující faktory, které byly p!i jednotlivých návrzích 
vzaty v úvahu: 

• uspo!ádání zástavby tak, jak se postupn  vytvá!ela, odpovídá terénním možnostem, je 
odrazem historického vývoje jednotlivých "ástí sídla a v zásad  vyhovuje i sou"asným 
požadavk#m. To ve svém d#sledku znamená, že v návrhu není t!eba p!istupovat k vý-
znamn jší reorganizaci funk"ního uspo!ádání ploch; 

• stavební stav bytového fondu lze ozna"it za pr#m rný a nelze tudíž p!edpokládat, že 
v n které "ásti obce budou objekty dožívat a chátrat, ale p!esto lze zejména v Dolní Bu-
kovin  o"ekávat zm nu funk"ního využití objekt# ve prosp ch rekrea"ních ú"el#; 

• stávající funk"ní "len ní ploch lze považovat za vyhovující. Návrh urbanistické koncepce 
ho respektuje a p!im !en  rozvíjí, ovšem s tím, že zejména pro funkce bydlení, sportu a 
rekreace jsou vytipovány nové plochy, nezbytné pro další rozvoj obce; 

• sídelní funkce bude rozvíjena p!edevším v sídle Horní Bukovina, které má p!ízniv jší 
podmínky pro vymezení obytných ploch. V sídle Dolní Bukovina jsou vymezeny obytné 
plochy v nezbytném rozsahu umož$ujícím jen rozvoj na plochách uvnit! sou"asn  zasta-
v ného území. Dolní Bukovina bude nadále p!evážn  využívána také pro rekrea"ní funk-
ce, dopln né ob"anskou vybaveností, využitelnou i pro trvale bydlící ob"any v obou síd-
lech; 

• p!i formulaci rozvojových ploch bylo nutno vzít v úvahu i sou"asné vlastnické vztahy, kte-
ré ne vždy umožnily zahušt ní sou"asn  zastav ného území a neposkytly dostatek dis-
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ponibilních ploch pro další rozvoj sídla. Proto bylo vhodné vymezit v tší rozsah obytných 
ploch, než by odpovídal dosavadnímu pr#b hu zástavby, aby bylo možno její postup p!i-
zp#sobit aktuálním podmínkám; 

• tvorbu celkové koncepce rozvoje sídel a jejich zájmového území modifikoval také zpra-
covaný generel územního systému ekologické stability a územn  technický podklad pro 
zpracování regionálního územního systému ekologické stability; 

• celková koncepce rozvoje obce je doprovázena návrhy na dopln ní technické infrastruk-
tury, z níž preferuje p!edevším likvidaci splaškových vod výstavbou splaškové kanaliza-
ce, zakon"ené vlastní "istírnou odpadních vod; 

• využití obytných ploch je z hlediska koncep"ních zám r# a možnosti ekonomicky únos-
ného obsloužení dopravní a technickou infrastrukturou roz"len no do dvou etap výstav-
by. 

 

b) Využití ploch a jejich uspo!ádání 

 &ešené území územního plánu je "len no na: 

A. plochy urbanizované - plochy zastav né; 
B. plochy neurbanizované - volná krajina; 
C. plochy ur"ené k zastav ní. 
 

ad A) Plochy urbanizované jsou tvo!eny sou"asn  zastav ným územím    

           Sou"asn  zastav né území je složeno z ploch : 
a) obytné plochy  - plochy venkovské a rodinné zástavby, soust!ed né bytové zá-

stavby a smíšené obytné plochy se zastoupením objekt# ob"anské vybavenosti 
a drobných živností komer"ního a !emeslného charakteru; 

b) výrobní plochy - plochy zem d lské ú"elové zástavby, manipula"ní plochy, plochy 
sklad# a opraven,  

c) plochy rekrea"ní zástavby 

d) plochy pro sportovn  rekrea"ní vybavení; 

e) technické vybavení; 

f) dopravní vybavení. 

ad B)  Plochy neurbanizované tvo!í: 
a) zem d lský p#dní fond; 
b) pozemky ur"ené k pln ní funkce lesa; 
c) krajinná zele$; 
d) vodní toky a vodní plochy. 

ad C) Plochy ur"ené k zastav ní jsou vymezeny pro následující funkce: 
a) obytné plochy; 
b) výrobní plochy; 
c) plochy pro rekreaci a sport; 
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d) plochy pro ob"anskou vybavenost; 
e) plochy pro dopravní a technické vybavení. 

 

Zásady pro uspo!ádání a využití ploch 

    Regulativy urbanistického uspo!ádání území jsou "len ny na: 

 

1. souhrnné regula"ní zásady uspo!ádání, které platí pro celé území, !ešené územním plá-
nem; 

2. dopl$kové regula"ní zásady pro jednotlivé rozvojové plochy (RP). 

 
1.Souhrnné regula ní zásady uspo!ádání sou asn" zastav"ného území, které jsou  
   spole né pro celé území, !ešené územním plánem 

A. Urbanizované plochy 

a) Obytné smíšené plochy (SB) jsou ur"eny pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitko-
vých zahrad v"etn  dopl$kových hospodá!ských objekt#, dále pak pro ob"anskou vyba-
venost. Na t chto plochách je: 

p ípustné 

• umis'ovat stavby pro rodinné bydlení s užitkovými zahradami, dále stavby pro ob-
chod, ve!ejné stravování, zahradnictví, služby, pro drobnou výrobu sloužící pro ob-
sluhu území. P!ípustné jsou i stavby pro kulturu, školství, zdravotnictví a sociální pé"i, 
sport, stavby pro do"asné ubytování; 

podmín!n! p ípustné 

• využívání sou"asných hospodá!ských stavení pro drobnou !emeslnou, živnostenskou 
"innost v"etn  jejich rekonstrukce a p!ístaveb, pokud charakter "innosti v t chto ob-
jektech nebude znamenat p!ekro"ení hygienických standard# stanovených pro obyt-
ná území. V p!ípad  z!izování drobných podnikatelských aktivit musí být zárove$ za-
jišt no dopravní napojení t chto objekt#, v"etn  parkovacích ploch na pozemku maji-
tele; 

• zm na využívání obytných objekt# na rekrea"ní ú"ely; 

• výstavba obytných objekt# na zborech d!ív jšího zastav ní, p!ípadn  na místech 
vzniklých po demolici sou"asného zastav ní; 

nep ipouští se 

• stavby a "innosti neuvedené v odstavci „p!ípustné“ a „podmín n  p!ípustné“ 

 

"ist# obytné plochy ("B) 

Na jižní okraj návsi navazuje již nová obytná zástavba moderního typu bez v tšího zázemí 
hospodá!ských objekt#. Na tyto obytné plochy pak navazují navrhované plochy pro další 
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rozvoj obytné zástavby stejného charakteru. Stávající zástavba je charakterizována jako  is-

t" obytné plochy. Na t chto plochách jsou: 

p ípustné 

• individuální rodinné domky, !adové domky, nízkopodlažní bytové domy, p!ipoušt jí se 
aktivity živnostenského charakteru v oboru ob"anské vybavenosti v"etn  administrativy, 
drobná výroba a služby v rámci jednotlivých obytných objekt#, ubytovací kapacity, malá 
h!išt ; 

• komunikace, odstavná stání a parkovišt  sloužící funk"ní pot!eb  území, ve!ejná izola"ní 
zele$, parky, technická infrastruktura; 

podmín!n! p ípustné 

• objekty ob"anské vybavenosti ve form  domu pro seniory, charitativní domy, zdravotnic-
ká za!ízení; 

nep ípustné 

jakákoliv investi"ní "innost neuvedená v "ásti p!ípustné a podmín n  p!ípustné stavby a 
"innosti. 

b) Plochy ur ené pro stávající výrobu, sklady a služby v"etn  areál# zem d lské a ži-
vo"išné výroby. 

ZA – zem d lský areál Kristianov 

    Zem d lský areál je zapsán  do Úst!edního seznamu kulturních památek (R v celém 
svém rozsahu . Této skute"nosti musí být pod!azen zp#sob jeho budoucího využití i stavební 
"innosti a areálu. 

Funk"ní využití 

 Plocha s objekty zem d lské výroby. Na t chto plochách jsou: 

 

Výrobní plochy - statek Kristiánov jako bývalý zem d lský areál, který svou uzav!enou zá-
stavbou kolem hranic pozemku vytvá!í p!íznivé podmínky pro jeho další využívání. Toto uží-
vání musí brát na v domí skute"nost, že celý areál v"etn  obvodových staveb je zapsán 
v Úst!edním rejst!íku kulturních památek (R. Tyto plochy jsou dopln ny druhým menším 
areálem bývalých zem d lských dílen a nov jší zástavbou montované haly západn  od are-
álu Kristiánov. Pro jejich další funk"ní využívání je: 
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p ípustné 

• dosavadní zp#sob využívání pro ú"ely, pro které byly vybudovány a kolaudovány. P!i-
poušt jí se i zm ny v ú"elu užívání pro jiné "innosti, které musejí být individuáln  vyhod-
noceny z hlediska jejich vlivu na okolní funkce a nesm jí znamenat zhoršení negativních 
vliv# na okolí; p!ípustné jsou i areály sklad#, komer"ních služeb, manipula"ní plochy, od-
stavná stání, parkovišt , komunikace, ochranná zele$, nezbytná technická infrastruktura; 

podmín!n! p ípustné 

• dosavadní zp#sob využívání areál# zem d lské živo"išné výroby musí být doprovázen 
opat!eními na snížení zápachových vliv# z chovu zví!at, výsadbou pás# vysoké zelen , 
p!ípadn  zm nou technologie chovu; 

• provád ní rekonstrukce a p!estaveb objekt#, avšak s ohledem na jejich památkový cha-
rakter; 

nep ípustné 

• jsou "innosti a stavby, které by svým charakterem narušily památkový charakter 
v objektech, které si dosud svým stavebním staveb uchovaly cenné památkové hodnoty 
a svým vlivem p!ekro"ily hygienické standardy pro obytná území. 

 

V1 – areál mechaniza ního st!ediska 

Funk"ní regulace 

Smíšené výrobní, skladovací a obchodní plochy. Na t chto plochách jsou: 

Funk"ní regulace 

Smíšené výrobní, skladovací a obchodní plochy. Na t chto plochách jsou: 

p ípustné 

• dílenské, skladovací a výrobní objekty, garáže, odstavná stání, manipula"ní plo-
chy,administrativní a pohotovostní bytové objekty, komunikace, ochranná a izola"ní 
zele$, nezbytná technická infrastruktura. Pro objekty a "innosti umis'ované v dosahu 
obytné zástavby bude platit výškové i funk"ní omezení "innosti. Výšková hladina 
sou"asných objekt# nebude p!ekro"ena, administrativou  

nep ípustné 

• umis'ování objekt# pro chov zví!at, objekt# a "inností, které by hlukovými, sv telný-
mi, pachovými a vibra"ními projevy mohly narušit okolní obytné prost!edí. 
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V2 – výrobní a skladový areál západn# od statku Kristiánov 

 Funk"ní regulace 

    Výrobní a skladovací plochy. Na t chto plochách jsou: 

p ípustné 

• výrobní objekty, skladové a manipula"ní plochy,parkovací plochy, plochy pro dv#r 
odpadového hospodá!ství, zelen  

 

podmín!n! p ípustné 

• celé území bude odclon no obvodovým kompaktním pásmem vysoké zelen , dopl-
n né užší zelení v dolním pat!e tak, aby nebyl narušen ráz obytné zástavby. 

 

nep ípustné 

• "innosti a stavby, které produkují hluk, vibrace, emise, zápach v hodnotách, které 
p!evyšují hygienické standardy pro obytná území. 

 

c) Plochy ur ené  pro rekrea ní zástavbu  

RCH – plochy rekrea ní zástavby 

• jedná se o plochy souvislé zastav né chatami 

Funk"ní regulace 

• plochy chatové zástavby. Na t chto plochách jsou: 

 

p ípustné 

• rekrea"ní chaty v rozsahu stávajících objekt# 

 

podmín!n! p ípustné 

• rekrea"ní zástavba formou chat i rekrea"ních domk#, místní komunikace, technická 
infrastruktura, zele$, parkovací plochy 

 

nep ípustné 

• jakákoliv jiná investi"ní "innost 

 

RK – plochy rekreace v p!ímé vazb# na koupališt# 

Funk"ní regulace 

• plochy rekreace a koupališt . Na t chto plochách jsou 
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p ípustné 

• stávající koupališt  v"etn  technického a obslužného za!ízení, ubytovací kapacity, 
šatny, stavby pro pohotovostní ob"erstvení, komunikace, technická infrastruktura, se-
zónní parkovišt  na zelené ploše, zele$ 

 

podmín!n! p ípustné 

• terénní úpravy spojené s rozší!ením plochy ob"anské vybavenosti bez pevných sta-
veb 

• p!estavba a rekonstrukce stávajících obslužných objekt# 

 

nep ípustné 

• nové pevné stavby v areálu koupališt  

 

d) Plochy technického vybavení 

V sou"asn  zastav ném území jsou plochy technického vybavení dány p!edevším linio-
vými stavbami, zásobování pitnou vodou v"etn  vodojem# a "erpacích stanic, kanaliza"-
ních sítí, elektrickým vedením vn a trafostanic. Jejich nová výstavba a rekonstrukce, 
v"etn  p!íslušných za!ízení, je p!ípustná. P!ípustné je také budování nových linií pot!eb-
ných pro obsluhu rozvojových ploch a technického dovybavení sou"asn  zastav ného 
území. 

 

e) Plochy dopravního vybavení 

Plochy dopravního vybavení tvo!í sí' silnic III. t!ídy, dále sí' místních komunikací, polních 
a lesních cest. Jejich rekonstrukce a úprava je p!ípustná. P!ípustná je nová výstavba na 
plochách dopravního vybavení, vyzna"ených územním plánem. 

 

B. Plochy neurbanizované 

      Na plochách, které nejsou územním plánem navrhovány k jinému funk"nímu využití, je: 

p ípustné 

• využívání pro zem d lské a lesnické hospoda!ení dle zásad optimálního využití zem -
d lského p#dního fondu a pozemk# ur"ených k pln ní funkce lesa, pro vodní toky a vod-
ní plochy a pro krajinnou zele$; 

• rozši!ování krajinné zelen , budování protierozních opat!ení a staveb a preventivních 
protipovod$ových opat!ení a staveb v"etn  nových vodních ploch a úprav tok#; 

• z!izování komunikací, linií technické infrastruktury, p ších a cyklistických stezek a ú"elo-
vých za!ízení sloužících lesnímu hospodá!ství a myslivosti, z!izování hipotratí; 
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podmín!n! p ípustné 

• zakládání nových zahrad a sad#; o n m bude na žádost vlastníka pozemk# rozhodovat 
zastupitelstvo obce s p!ihlédnutím k vyjád!ení orgánu ochrany p!írody a krajiny. Na tyto 
zm ny se vydává rozhodnutí o využití území; 

nep ípustné 

zástavba na plochách vymezených pro územní systémy ekologické stability; zm na kultur 
nebo jiná rekultiva"ní, meliora"ní "i jiná devasta"ní "innost na t chto plochách, s výjimkou 
k!ížení s liniovými stavbami, které bude posouzeno podle zvláštní metodiky MŽP a plochami 
jejichž funk"ní využití bylo odsouhlaseno v rámci dohod o souborném stanovisku !ešení 
územního plánu. 

 

3. Regula ní zásady pro jednotlivé rozvojové plochy (RP) na navrhované další plochy  
(S, VZ, Z) 

    V !ešeném území byly návrhem územního plánu vymezeny "ist  obytné plochy 
v následujícím rozsahu: 

RP 1 – obytné plochy Mim!ina – Horní Bukovina 

RP 2 – obytné plochy – východ – Horní Bukovina 

RP 7 – obytné plochy – st!ed – Horní  Bukovina 

Na t chto plochách jsou: 

p ípustné 

• individuální rodinné domky, !adové domky, nízkopodlažní bytové domy, p!ipoušt jí se 
aktivity živnostenského charakteru v oboru ob"anské vybavenosti v"etn  administra-
tivy, drobná výroba a služby v rámci jednotlivých obytných objekt#, ubytovací kapaci-
ty, malá h!išt ; 

• komunikace, odstavná stání a parkovišt  sloužící funk"ní pot!eb  území, ve!ejná izo-
la"ní zele$, parky, technická infrastruktura; 

podmín!n! p ípustné 

• stavby ob"anské vybavenosti sociálního charakteru, domy pro seniory i další stavby 
ob"anské vybavenosti slu"itelné s "ist  obytnou funkcí. 

nep ípustné 

• jakákoliv investi"ní výstavba neuvedená v bod  „p!ípustných“ a „podmín n  p!ípust-
ných“ funkcí. 
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Na lokalitách RP 1 a RP 2 jsou dopl$ující omezující regulace: 

    Vymezené plochy k!íží stávající dálkový optický kabel. P!i vnit!ním "len ní vymeze-
ných ploch bude vymezen prostup plochou v ší!i 4 m, v okrajových "ástech bude !ešeno 
formou b!emena. 

    P!i umis'ování objektu budou respektována ochranná pásma vedení elektrického ve-
dení 22kV. 

RP 8 – obytné plochy st!ed – Dolní Bukovina 

RP 9 – obytné plochy st!ed – Dolní Bukovina 

RP 10 – obytné plochy severovýchod Dolní Bukovina 

    Pro tyto plochy jsou shodné regulativy formulované pro "ist  obytné území. 

    Na lokalit  RP8 jsou dopl$ující omezující regulace 

• p!i umíst ní objektu dodržet ochranná pásma vedení elektrické energie a silnice 
III/26820, pokud nebude realizovaná navrhovaná p!eložka vedení elektrické energie 
do kabelu; 

• omezení rozsahu zpevn ných ploch na parcelách ve výši 25% rozlohy parcely. 

 

      V !ešeném území byly návrhem územního plánu vymezeny smíšené obytné plochy 
v následujícím rozsahu: 

RP 3 – obytné plochy severozápad – Horní Bukovina 

RP 4 -  obytné plochy sever – Horní Bukovina 

RP 5 – obytné plochy severovýchod – Horní Bukovina 

RP 6 – obytné plochy západ – Horní Bukovina 

 

Obytné smíšené plochy (SB)  jsou ur"eny pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových 
zahrad v"etn  dopl$kových hospodá!ských objekt#, dále pak pro ob"anskou vybavenost. Na 
t chto plochách je: 

p ípustné 

• umis'ovat stavby pro rodinné bydlení, dále stavby pro obchod, ve!ejné stravování, 
zahradnictví, služby pro drobnou výrobu, sloužící pro obsluhu území. P!ípustné 
jsou i stavby pro kulturu, školství, zdravotnictví a sociální pé"i, sport, stavby pro 
do"asné ubytování; 

podmín!n! p ípustné 

• dopl$kové stavby pro drobnou !emeslnou, živnostenskou "innost, pokud charakter "in-
nosti v t chto objektech nebude znamenat p!ekro"ení hygienických standard# stanove-
ných pro obytná území. V p!ípad  z!izování drobných podnikatelských aktivit musí být 
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zárove$ zajišt no dopravní napojení t chto objekt#, v"etn  parkovacích ploch na pozem-
ku majitele; 

nep ípustné 

• stavby a "innosti, které svou "inností zp#sobují hluk, vibrace, zápach, emise, které svými 
hodnotami p!ekra"ují hygienické standardy pro obytná území 

Pro RP 6 – obytné plochy platí dopl$ující regulativy. 

• p!ipouští se hospodá!ské objekty pro zem d lskou "innost a chov zví!at v kapacit , která 
nep!ekro"í hygienické standardy pro obytná území 

 

Rekrea ní plochy RP 11 – severovýchod Dolní Bukovina 

                               RP 12 – st!ed  Dolní Bukovina 

Pro tyto plochy byla stanovena funk"ní regulace 

 

Plochy rekrea"ní 

Na t chto plochách jsou: 

p ípustné 

• výstavba chat, místní komunikace, technická infrastruktura, zele$ 

podmín!n! p ípustné 

• výstavba rekrea"ních domk# 

nep ípustné 

• obytné objekty, jakákoliv investi"ní "innost s výjimkou "innosti a staveb uvedených 
v "ásti „p!ípustné“ a „podmín n  p!ípustné“ 

 

RP 13 – plochy ob anské vybavenosti Dolní Bukovina 

Funk"ní regulace 

Plocha pro rozší!ení vybavenosti koupališt  

Na této ploše jsou: 

p ípustné 

• travnaté h!išt , p!írodní travnaté tábo!išt  

 

podmín!n! p ípustné 

• technická infrastruktura, komunikace, zele$ 
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nep ípustné 

• pevné nadzemní stavby 

 

RP 14 – plochy ob anské vybavenosti Dolní Bukovina 

Funk"ní regulace 

• plochy pro dopln ní ob"anské vybavenosti 

Na t chto plochách jsou: 

p ípustné 

• travnaté h!išt  

podmín!n! p ípustné 

• technická infrastruktura, komunikace, zele$ 

nep ípustné 

• pevné nadzemní stavby 

 

S – sportovní plochy Horní Bukovina 

Funk"ní regulace 

Sportovní plochy.  

Na t chto plochách jsou: 

p ípustné 

• h!išt  pro „malé sporty“ jako jsou odbíjená, nohejbal nebo malý fotbal, v"etn  pot!ebného 
vybavení a obslužných objekt#, p!ipouští se i d tské h!išt , technická infrastruktura, ko-
munikace 

podmín!n! p ípustné 

• kabiny, sociální za!ízení, klubovny, malé ob"erstvovací za!ízení 

nep ípustné 

• obytné objekty 

 

VZ – plochy ve!ejné zelen# Horní Bukovina 

Funk"ní regulace 

• plochy ve!ejné zelen  parkov  upravené.  

Na t chto plochách jsou: 
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p ípustné 

• výsadba strom# a ke!#, komunikace, technická infrastruktura, drobné stavby a prvky za-
hradní architektury pro užití volného "asu 

podmín!n! p ípustné 

• malé d tské h!išt , plochy a za!ízení pro aktivní fyzický odpo"inek s jednoduchým vyba-
vením (hrazdy apod.) 

nep ípustné 

• jakákoliv jiná investi"ní "innost 

 

Z – zahrady Horní Bukovina 

Funk"ní regulace 

• zahrady s možností dopl$kových staveb 

Na t chto plochách jsou: 

p ípustné 

• z!ízení zahrad, oplocení, zele$ 

podmín!n! p ípustné 

• dopl$kové stavby ur"ené pro obhospoda!ení zahrad, garáže ve vazb  na "ty!bytový d#m 
technická infrastruktura, komunikace 

nep ípustné 

• jiná investi"ní "innost neuvedena v "ásti „p!ípustné“ a podmín n  „p!ípustné“ stavby 

 

c) Vymezení zastavitelného území 

Zastavitelné území obce Horní Bukovina je vymezeno hranicemi nov  navrhovaných roz-
vojových ploch RP. Na katastrálním území Horní Bukovina jsou to následující rozvojové 
plochy: RP 1, RP 2, RP 3, RP 4, RP 5, RP 6, RP 8, RP 10, RP 11, RP 12. 

 

d)  Zásady uspo!ádání dopravního, technického a ob anského 
      vybavení 

1. Dopravní !ešení 

• respektovat a územn  hájit plochy pro !ešení sm rových závad na silnici III/26820 na 
silnici III/26826 a na silnici III/26825 

• provést rekonstrukce místních komunikací dle konkrétních prostorových možností  na 
normové parametry MOK 7, MO 6,25, MO 4,5 a MO 4 podle normy 736 110 pro pro-
jektování místních komunikací; 
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• respektovat území pro dopravní napojení rozvojových ploch dle návrhu územního 
plánu; 

• chránit území pro navržená parkovišt  a postupn  vybudovat parkovací a odstavné 
plochy; 

• chránit území pro navržené cyklistické stezky. 

 

2. Vodní hospodá!ství 

• zvýšit zabezpe"enost obce p!ed škodícími povrchovými vodami z p!ívalových deš'#, 
a to jak technickými stavbami (resp. rekonstrukcí dnes nevyhovujících staveb), tak i 
vhodným obhospoda!ováním, zejména k intravilánu obce spádujících zem d lských 
pozemk# a chránit pro navržená opat!ení p!íslušné plochy; 

• pro !ešení problematiky splaškových vod po"ítat s vybudováním kanaliza"ní sít  a její 
napojení do stávající "istírny odpadních vod. Respektovat pro n  navržená území 
v"etn  p!e"erpávacích stanic, v"etn  !ešení napojení nových rozvojových ploch. 

• pro zabezpe"ení zásobování navrhovaných rozvojových ploch pitnou vodou rozši!o-
vat vodovodní sí' o další uli"ní !ady a respektovat pro n  navržené území; 

 

3. Energetika 

• chránit území pro návrhy nových energetických vedení  vn 22 kV a trafostanic v"etn  
jejich ochranných pásem 

 

4.Ob"anská vybavenost 

• územní plán navrhuje dv  nové plochy pro za!ízení ob"anské vybavenosti . Jedná se 
o využití ploch a jejich travnatých povrch# pro rozší!ení sezónního parkovišt  a pro 
sport avšak ob  bez pevných staveb. 

5. Nakládání s odpady 

• veškeré odpady z obce jsou ve smyslu obecní vyhlášky o odpadech odváženy od-
bornými firmami do zabezpe"ené skládky komunálního "i nebezpe"eného odpadu, 
p!ípadn  k recyklaci provád né specializovanými organizacemi 

 

e) Vymezení územního systému ekologické stability 

    Do územního plánu jsou zapracovány skladebné prvky územního systému ekologické 
stability vyjmenované v následující tabulce 

   Vymezené plochy biokoridor# a biocenter jsou nezastavitelné. Výjimku lze povolit jen u 
"ásti liniové stavby dopravní a inženýrské sít , která k!íží biokoridor a u ploch dohodnutých 
v rámci souborného stanoviska a !ešení návrhu územního plánu. 
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Skladebné "ástí regionálního a lokálního ÚSES v katastrálním území Horní Bukovina (dle Okresního generelu ÚSES, zjednodušeno) 

 

 íslo a název skladebné 
 ásti 

katastr funkce 

vým"ra celkem / 
z toho v !eše-

ném území  (dél-
ka) 

vymezení charakteristika 

665/2 - Zábrdka II   Horní Bukovina RBK 6900/1050 m stav+návrh údolí Zábrdky s nivními loukami, mok!ady, rá-
kosinami, b!ehovými porosty a skupinami d!e-
vin, botanická a zoologická lokalita 

39 - V koutech Horní Bukovina,  Dolní Rokytá LBC 4,56/1,25 ha stav suché údolí, lesní porost, louka, ke!ové poros-
ty   

46 - U Dolní Bukoviny Horní Bukovina LBC 3,82/- ha stav louky,b!ehové porosty a skupiny d!evin v niv  
Zábrdky, "áste"n  funk"ní 

45 - Na Trubách Horní Bukovina, Borovice LBC 4,41/1,45 ha stav b!ehové porosty, zamok!ené plochy v niv  Zá-
brdky 

33 - V koutech LBC 45 Horní Bukovina  LBK 3000/- m stav+návrh lesní porosty, doprovody cest, louky 

34 – Na Trubách – LBC 50 Horní Bukovina, Jivina LBK 2200/200 m stav+návrh lesní porost, doprovody cest, louky 
 

RBK - regionální biokoridor 

LBC - lokální biocentrum 

LBK - lokální biokoridor 
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f)Limity využití území 

 

Na základ  návrhu územního plánu, který obsahuje návrhy nových tras komunikací a in-
ženýrských sítí, vyplývají pro tyto nové návrhy limity pro využití území (ochranná pásma), 
dané platnými p!edpisy. Pokud se navrhované plochy dotýkají okraje lesa platí, že pro 
umíst ní objekt# platí ochranné pásmo 50 m od okraje lesa, ale p!edpokládá se jeho sní-
žení na 20m. 
 
 

g) Vymezení ploch p!ípustných pro dobývání ložisek nerost%  
     a   ploch pro jejich technické zajišt#ní 
   
    V !ešeném území se nevyskytují ložiska nerost#, která by mohla být aktivn  t žena, 
nejsou tedy plochy pro tuto "innost vymezeny. 

 

h) Vymezení ploch ve!ejn# prosp#šných staveb, asanací a  

     asana ních úprav 

     
    Za ve!ejn  prosp šné stavby se na území obce Horní Bukovina: 

Dopravní stavby 

• plochy pro !ešení sm rových a p!í"ných úprav na trase silnice III/26820 , III/26826 a 
III/26825 v"etn  zálivu pro autobusovou zastávku; 

• nové místní komunikace, navržené pro p!ístup na rozvojové plochy v parametrech uve-
dených ve výkresu „Dopravní !ešení“ a výkresu „Ve!ejn  prosp šné stavby“ v m !ítku 
1:2 880, 

• navrhované ve!ejné parkovišt  v Dolní Bukovin  u koupališt , 

• navrhovaná cyklostezka regionálního významu. 

 

Vodohospodá!ské stavby 

• navrhované napojení nových rozvojových ploch na zásobovací !ady vodovodu a úpravy 
na stávajících vodovodních !adech; 

• navrhované trasy splaškové kanalizace a "erpací stanice. 
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Energetické stavby 

• navrhované trasy p!eložky elektrického vedení 22 kV a navrhovaná kabelová vedení pro 
elektrickou energii 22 kV, 

• navrhované p!ípojky na stl plynovod a hlavní rozvodné !ady stl plynovodu. 

Sportovní stavby 

• h!išt  pro malé sporty. 

* * * 

 Asanace ani asana"ní úpravy nejsou v územním plánu navrhovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


