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1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěná území jsou vymezena postupem dle §58, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 
zákon) v platném znění. Hranice zastavěných území jsou vymezena k datu: 9.5.2017.  
V územním plánu jsou v grafické části vymezena tato zastavěná území: 

- Velká Bíteš 
- Bezděkov u Velké Bíteše 
- Březka u Velká Bíteše 
- Holubí Zhoř 
- Jáchymov 
- Jestřabí u Velké Bíteše 
- Jindřichov u Velké Bíteše 
- Košíkov 
- Ludvíkov u Velké Bíteše 
- Pánov 

Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména ve výkrese základního členění a v hlavním. 

2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY ROZVOJE JEHO HODNOT 

Město Velká Bíteš je součástí území, kde je výkon veřejné správy svěřen do působnosti ORP, kterou je město Velké Meziříčí a 
současně území obce spadá do správního obvodu pověřeného úřadu města Velká Bíteš. Řešeným územím je celé území města 
Velká Bíteš o výměře 4730,3232 ha. 

Nový územní plán vytváří územní podmínky pro:  
- přiměřený a proporcionální rozvoj města (zejména ve vztahu k veřejné infrastruktuře i přírodnímu potenciálu) 
- zachování a zlepšení kvality bydlení ve městě, čemuž bude podřízen rozvoj dalších funkcí města  
- zajištění odpovídající dopravní, technické i občanské vybavenosti a ploch pro sport a rekreaci jako jedné z hlavních 

podmínek rozvoje města  
- rozvoj podnikatelských aktivit, zejména služby a nerušící výrobu  
- ochranu a zajištění odpovídající kvality veřejných prostranství a zeleně  
- harmonickou krajinu sloužící jak k zemědělské výrobě, tak i jako kvalitní rekreační zázemí sídla pro zachování 

významu místních částí   
- preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami (sesuvy půdy, eroze, 

záplavy, atd.)  
- ochranu kulturních hodnot území vnitřního města zejména městské památkové zóny a nemovitých kulturních 

památek a jejich prostředí   
 

Návrh ploch s rozdílným způsobem využití a prostorového uspořádání území vytváří podmínky pro vyvážený rozvoj území v 
souladu s okolní krajinou, zachovává a rozvíjí dálkové pohledy a průhledy na historické a krajinné dominanty města, chrání a 
rozvíjí městotvorné funkce se zřetelem na polyfunkčnost centrálního území města a lokálních center. 
V přechodu z urbanizovaného do neurbanizovaného území klade důraz na zachování krajinného rázu. 

Nový územní plán navazuje na předchozí ÚP města Velká Bíteš, včetně vydaných změn č. 1 – 7 a zpracovávaných změn č. 8 a 
č.9, přičemž v rámci zpracování nového ÚP byly vyhodnoceny pozitivní i negativní zkušenosti z užívání původního ÚP.  

Územní plán má za cíl chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví.  Těmito hodnotami jsou zejména:  

- veřejná prostranství včetně veřejné zeleně   
- dálkové pohledy na historické a krajinné dominanty města  
- přírodní hodnoty, jako např.  vyhlášené památné stromy, chráněná území 
- kulturní památky 
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3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE  

 

Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití dle minimálního standardu pro digitální zpracování 
územních plánů MINIS. Jsou vymezeny plochy monofunkční a polyfunkční. 

Urbanistická koncepce zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití 
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území. 

Základním požadavkem na urbanistickou koncepci bylo zejména prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného 
území a prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch. 
Územní plán prověřil využití stávajících ploch průmyslové výroby, skladů, podnikatelských aktivit a navrhnul jejich doplnění, 
současně vhodným plošným uspořádáním minimalizuje negativní vliv výrobních aktivit na plochy bydlení. 
Územní plán prověřil vhodné rozvojové plochy pro rozvoj podnikatelského prostředí za účelem vytvoření nových pracovních 
příležitostí. 

Územní plán prověřil vytvoření podmínek pro umísťování drobné vybavenosti a nerušících služeb v plochách bydlení.  
Územní plán má za cíl posílit obytnou a průmyslovou funkci města. Prověřil potřebu vymezení původních zastavitelných ploch 
a navrhnul nové zastavitelné plochy s ohledem na kapacitu sítí technické infrastruktury, kapacitu občanského vybavení a s 
ohledem na sociální soudržnost obyvatel města. 

Plochy výhledového rozvoje města označené v předchozím ÚP jako územní rezervy, byly prověřeny z hlediska jejich 
aktuálnosti a reálnosti využití pro vyznačené funkce a následně byly potvrzeny vymezením zastavitelných ploch nebo 
územních rezerv anebo vyloučeny. 

Územní plán stanovil podmínky ochrany a rozvoje ploch veřejných prostranství a sídelní zeleně, zejména prostřednictvím 
nových ploch a jiných nezastavitelných ploch, které propojuje se zelení krajinnou (přírodní) do uceleného a funkčního ÚSES. 
Územní plán stanoví základní prostorového uspořádání území, zejména:  

- výškové uspořádání zástavby (výškové hladiny zástavby, dominanty), s ohledem na charakter města, na 
městskou památkovou zónu a na krajinný ráz  

- charakter, strukturu a intenzitu zástavby (územní plán chrání stávající charakter a strukturu zástavby, hodnoty 
města a minimalizuje negativní vliv nové zástavby na krajinný ráz a celkový obraz města stanovením podmínek 
prostorového uspořádání) 

- ve stabilizovaných plochách sleduje záměr ochrany stávající urbanistické struktury se zachováním ploch zeleně 
v zahradách původní venkovské zástavby, ve čtvrtích rodinných domů a v rekreačním zázemí obytných 
souborů   

 

 

3.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 
Zastavitelné plochy jsou označeny jedinečným číselným identifikátorem, čísla na sebe však nemusí navazovat. 

3.2.1 PLOCHY BYDLENÍ 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zb1 BH bydlení v bytových domech - max. 4NP a obytné podkroví 
 

Zb2 BH bydlení v bytových domech - max. 4NP a obytné podkroví 
- respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu a RS 



ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ  
 

 8 

Zb3 nezadáno   

Zb4 BH bydlení v bytových domech -max. 3NP a obytné podkroví 

Zb5 BH bydlení v bytových domech - max. 2NP a obytné podkroví 
- respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat hlukové pásmo silnice I/37 
--realizace je podmíněně přípustná s ohledem na 
možnost napojení na silnici  I/37 
- zásobování vodou bude vyžadovat AT stanici; 
v dalším stupni nutno dořešit zásobování vodou 

Zb6 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat existenci průběhu radioreléové trasy 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zb7 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat existenci průběhu radioreléové trasy 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat hlukové pásmo silnice II/602 

Zb8 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat existenci průběhu radioreléové trasy 
- respektovat hlukové pásmo silnice II/602 

Zb9 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové pásmo silnice II/602 

Zb10 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat hlukové pásmo silnice II/602 

Zb11 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat hlukové pásmo silnice II/395 

Zb12 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové pásmo silnice II/395 

 Zb13  BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat ochranné pásmo vedení VVN a VN 

Zb14 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové pásmo silnice II/602 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat existenci průběhu radioreléové trasy 

Zb15 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat existenci průběhu radioreléové trasy 

Zb16 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb17 BI bydlení v rodinných domech – - max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
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městské a příměstské podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat existenci průběhu radioreléové trasy 

Zb18 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat ochranné pásmo lesa 
- respektovat návaznost na údolní nivu 
- respektovat návaznost na lokální biokoridor 

Zb19 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat pietní ochranné pásmo hřbitova 
- respektovat ochranné pásmo areálu zemědělské 
výroby 
- respektovat hlukové pásmo silnice II/379 
- podmíněn přípustné s ohledem na dopravní napojení 
lokality na silnici  II/379 (výškové převýšení, zelený 
pás) 

Zb20 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb21 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,3 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat prvky ÚSES - zachovat  lokální biokoridor 
a respektovat manipulační pás podél potoka o 
minimální šířce 6 m směrem k budoucímu oplocení 
pozemku 

Zb22 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
-koeficient zastavění max. 0,5 

Zb23 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
-koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat existenci průběhu radioreléové trasy 

Zb24 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice III/3928 
- nutné respektovat údolní nivu, zachovat  lokální 
biokoridor podél potoka o minimální šířce 6 m směrem 
k budoucímu oplocení pozemku 

Zb25 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
-koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice III/3928 
- respektovat polohu v ploše lokálního biokoridoru 
- nutné respektovat údolní nivu, zachovat  lokální 
biokoridor podél potoka o minimální šířce 6 m směrem 
k budoucímu oplocení pozemku 

Zb26 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb27 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice III/3928 
- respektovat prvky ÚSES,  zachovat  lokální biokoridor 
a respektovat manipulační pás podél potoka o 
minimální šířce 6 m směrem k budoucímu oplocení 
pozemku 
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Zb28 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
 

Zb29 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zb30 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat hranici pásma hygienické ochrany ČOV 

Zb31 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb32 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- řešit individuální likvidaci odpadních vod 
- respektovat polohu lokálního biocentra 
- respektovat ochranné pásmo vodojemu 

Zb33 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat existenci průběhu radioreléové trasy 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice II/602 

Zb34 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zb35 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb36 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice II/602 

Zb37 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- v dalším stupni dořešit dopravní obslužnost 
- respektovat prvky ÚSES,  zachovat  lokální biokoridor 
- respektovat manipulační pás podél potoka o 
minimální šířce 6 m směrem k budoucímu oplocení 
pozemku 

Zb38 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat pietní ochranné pásmo hřbitova 

Zb39 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat pietní ochranné pásmo hřbitova 

Zb40 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat průběh radioreléové trasy 
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k.ú. BEZDĚKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zb60 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb61 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat ochranné pásmo ropovodu / 
produktovodu 

Zb62 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

k.ú. BŘEZKA U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zb63 
 

BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb64 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb65 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat přímou návaznost na VKP a lokální 
biokoridor 

Zb66 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb67 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

k.ú. HOLUBÍ ZHOŘ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zb68 
 

BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb69 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb70 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb71 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb72 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice III/3924 

k.ú. JÁCHYMOV 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zb73 
 

BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat ochranné pásmo ropovodu / 
produktovodu 
- respektovat ochranné pásmo pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 

Zb74 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
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k.ú. JESTŘABÍ U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zb75 
 

BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat ochranné pásmo ropovodu / 
produktovodu 
- respektovat ochranné pásmo pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 

Zb76 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice III/3929 

Zb77 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice III/3929 

k.ú. JINDŘICHOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zb78 
 

BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

k.ú. KOŠÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zb79 
 

BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb80 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zb81 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zb82 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat přímou návaznost na lokální biocentrum 

Zb83 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice II/395 

Zb84 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb85 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice II/395 

Zb86 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

k.ú. LUDVÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zb87 
 

BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice II/395 

Zb88 BV bydlení v rodinných domech - - max. 1NP s obytným podkrovím 
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venkovské - koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice II/395 

Zb89 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

Zb90 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

k.ú. PÁNOV  

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zb91 
 

BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zb92 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice II/395 

Zb93 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

- max. 1NP s obytným podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

3.2.2 PLOCHY REKREACE 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zr1 RZ rekreace – zahrádkářské lokality - max. 1NP s obytným podkrovím 
- zastavěná plocha max. 25m

2 

Zr2 RZ rekreace – zahrádkářské lokality - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat pásmo hygienické ochrany ČOV 

k.ú. JESTŘABÍ U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zr30 RI rekreace – plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

- max. 1NP s obytným podkrovím 

k.ú. PÁNOV 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zr31 RI rekreace – plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

- max. 1NP s obytným podkrovím 

3.2.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zo1 OK občanské vybavení – komerční 
zařízení 

- respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu 
- min. podíl zeleně 10% 

Zo2 OH občanské vybavení – hřbitov  

Zo3 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení 

- respektovat pietní ochranné pásmo hřbitova 

Zo4 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

Zo5 OK občanské vybavení – komerční 
zařízení  

- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo  
- respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu 
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Zo6 OV občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura 
 

 

Zo7 OV občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura 
 

 

Zo8 OV občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura 
 

 

Zo9 nezadáno   

Zo10 OV občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura 

- respektovat tok Bitýšky s jeho manipulačním 
pásmem a lokální biokoridor s jeho zelení 

Zo11 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení 

- respektovat průběh radioreléové trasy 
- respektovat biokoridor a manipulační pásmo potoka 
6,0m od břehové hrany 

Zo12 OV občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura 

- respektovat průběh radioreléové trasy 
 

Zo13 OV občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura 

- respektovat přímou návaznost na městskou 
památkovou zónu 

Zo14 nezadáno   

Zo15 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení 

- respektovat vedení VVN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat ochranné pásmo lesa 
 

Zo16 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

3.2.4 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zs1 SM plochy smíšené obytné - městské - max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- min. podíl zeleně 10% 
- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice I/37 
- budou respektovat tok Bitýšky s jeho manipulačním 
pásmem a lokální biokoridor s jeho zelení, vedoucí po 
tomto toku 
- případné nezbytné zásahy do toku a lokálního 
biokoridoru mohou být provedeny pouze se 
souhlasem správce toku, vodoprávního úřadu a 
orgánu ochrany přírody 

Zs2 SM plochy smíšené obytné - městské - max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- min. podíl zeleně 10% 
 - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- budou respektovat tok Bitýšky s jeho manipulačním 
pásmem a lokální biokoridor s jeho zelení, vedoucí po 
tomto toku 
- případné nezbytné zásahy do toku a lokálního 
biokoridoru mohou být provedeny pouze se 
souhlasem správce toku, vodoprávního úřadu a 
orgánu ochrany přírody 

Zs3 SM plochy smíšené obytné - městské - max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- min. podíl zeleně 10% 
 - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat existenci průběhu radioreléové trasy 
- respektovat polohu v chráněné nivě, v přímé 
návaznosti na biokoridor a lokální biocentrum Hadr 
- respektovat manipulační pás podél toku Bítýšky o 
minimální šířce 6 m směrem k budoucímu oplocení 
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pozemku 
 

Zs4 SM plochy smíšené obytné - městské - max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- min. podíl zeleně 10% 

Zs5 SM plochy smíšené obytné - městské - max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- min. podíl zeleně 10% 
 - respektovat existenci průběhu radioreléové trasy 
- respektovat hlukové pásmo silnice II/602 

Zs6 SM plochy smíšené obytné - městské - max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- min. podíl zeleně 10% 
 - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zs7 SM plochy smíšené obytné - městské - max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- min. podíl zeleně 10% 
 - dopravní připojení z přilehlé komunikace mimo 
silnici I/37 
- respektovat hlukové pásmo silnice I/37 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zs8 SM plochy smíšené obytné - městské - max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- min. podíl zeleně 10% 
 - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zs9 SM plochy smíšené obytné - městské - max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- min. podíl zeleně 10% 
- podmíněně přípustné vybudováním nové TI a DI 

Zs10 SM plochy smíšené obytné - městské - max. 2NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- min. podíl zeleně 10% 
 - respektovat existenci průběhu radioreléové trasy 
- respektovat manipulační pás podél toku o minimální 
šířce 6 m směrem k budoucímu oplocení pozemku 
 

k.ú. BEZDĚKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zs30 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

k.ú. BŘEZKA U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zs31 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Zs32 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Zs33 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

k.ú. HOLUBÍ ZHOŘ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zs34 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Zs35 SV plochy smíšené obytné - - max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
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venkovské podkrovím 

k.ú. JÁCHYMOV 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zs36 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat ochranné pásmo ropovodu / 
produktovodu 
- respektovat ochranné pásmo pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 

Zs37 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- respektovat průběh radioreléové trasy 

Zs38 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

k.ú. JINDŘICHOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zs39 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

k.ú. KOŠÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zs40 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- respektovat ochranné pásmo zařízení katodové 
ochrany 

Zs41 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

k.ú. LUDVÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zs42 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

- max. 1NP s rovnou střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

3.2.5 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zd1 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

 

Zd2 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

 

Zd3 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

 

Zd4 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

 

Zd5 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zd6 DP dopravní infrastruktura -  
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parkoviště 

Zd7 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

- respektovat břehové pásmo 6m od hrany koryta 

Zd8 DS dopravní infrastruktura - silniční  

Zd9 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

- respektovat břehové pásmo 6m od hrany koryta 

Zd10 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

- respektovat břehové pásmo 6m od hrany koryta 

Zd11 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

 

Zd12 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat břehové pásmo 6m od hrany koryta 
- respektovat ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu 

Zd13 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

- respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu 

Zd14 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

- respektovat ochranné pásmo dálnice D1 

Zd15 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

- respektovat ochranné pásmo dálnice D1 

Zd16 DS dopravní infrastruktura - silniční  

Zd17 DS dopravní infrastruktura - silniční - respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu 
- respektovat vedení VVN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat polohu LBK 

Zd18 DS dopravní infrastruktura - silniční - respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu 
- respektovat vedení VVN, VN a jejich ochranné pásmo 
- respektovat ochranné pásmo ropovodu 
/produktovodu 

Zd19 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
 

Zd20 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

 

k.ú. JESTŘABÍ U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zd30 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

 

k.ú. KOŠÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zd31 DS dopravní infrastruktura - silniční  

3.2.6 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zt1 TI technická infrastruktura – 
inženýrské sítě 

- stavby budou provedeny v souladu se schválenými 
technickými kritérii a standardy NATO, českými 
státními normami a zákony, vyhláškami a předpisy 
platnými pro tato zařízení v ČR 
- respektovat ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu 
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3.2.7 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zv1 VP výroba a skladování - průmysl  

Zv2 VP výroba a skladování - průmysl - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat průběh radioreléové trasy 

Zv3 VP výroba a skladování – průmysl - respektovat vedení VTL plynu a jeho ochranné a 
bezpečnostní pásmo 
- respektovat polohu koridoru pro obchvat města 

Zv4 VP výroba a skladování - průmysl - v návaznosti na rozšíření výrobních kapacit budou 
doplněny odstavné plochy pro osobní automobily 
zaměstnanců 
- směrem ke sportovnímu areálu realizovat izolační 
zeleň 

Zv5 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat ochranné pásmo dálnice D1 
- respektovat ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu 
- respektovat polohu koridoru obchvatu města 

Zv6 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat ochranné pásmo dálnice D1 
- respektovat ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu 
- respektovat polohu koridoru obchvatu města 

Zv7 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu 
- respektovat ochranné pásmo dálnice D1 
- respektovat břehové pásmo 6m od hrany koryta 

Zv8 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat břehové pásmo 6m od hrany koryta 
- respektovat ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu 

Zv9 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu 
- respektovat břehové pásmo 6m od hrany koryta 

Zv10 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
 

Zv11 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat vedení VVN a jeho ochranné pásmo 

Zv12 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat polohu koridoru pro homogenizaci 
silnice II/379 

Zv13 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu 

Zv14 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat hlukové ochranné pásmo silnice II/602 
- obsluha území z navržené místní komunikace 

k.ú. BEZDĚKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zv30 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat ochranné pásmo pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 
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k.ú. BŘEZKA U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zv31 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- respektovat ochranné pásmo pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 

Zv32 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

 

k.ú. HOLUBÍ ZHOŘ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zv33 VZ výroba a skladování – zemědělská 
výroba 

 

k.ú. KOŠÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zv34 VP výroba a skladování - průmysl - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zv35 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

 

Zv36 VP výroba a skladování - průmysl - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zv37 VZ výroba a skladování – zemědělská 
výroba 

- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

3.2.8 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zp1 PV veřejná prostranství - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zp2 PV veřejná prostranství  

Zp3 PV veřejná prostranství  

Zp4 PV veřejná prostranství - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zp5 PV veřejná prostranství - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zp6 PV veřejná prostranství  

Zp7 PV veřejná prostranství - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat vedení radioreléové trasy 

Zp8 PV veřejná prostranství - respektovat vedení radioreléové trasy 

Zp9 PV veřejná prostranství - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zp10 PV veřejná prostranství - plocha pro úpravu křižovatky   

Zp11 PV veřejná prostranství - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 
- respektovat prvky ÚSES - zachovat  lokální biokoridor 
a respektovat manipulační pás podél potoka o 
minimální šířce 6 m  

Zp12 PV veřejná prostranství - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zp13 PV veřejná prostranství -zastávkový pruh VHD u II/602 

Zp14 PV veřejná prostranství  

Zp15 PV veřejná prostranství - obratiště pro hasiče a odvoz komunálního odpadu 

Zp16 PV veřejná prostranství - součástí bude pěší komunikace k ploše komerce 

k.ú. BEZDĚKOV U VELKÉ BÍTEŠE  

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zp30 PV veřejná prostranství - respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat ochranné pásmo ropovodu / 
produktovodu 

Zp31 PV veřejná prostranství  
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k.ú. BŘEZKA U VELKÉ BÍTEŠE  

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zp32 PV veřejná prostranství - respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat ochranné pásmo ropovodu / 
produktovodu 

Zp33 PV veřejná prostranství  

Zp34 PV veřejná prostranství - respektovat přímou návaznost na VKP a lokální 
biokoridor 

k.ú. JINDŘICHOV U VELKÉ BÍTEŠE  

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zp35 PV veřejná prostranství - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

k.ú. KOŠÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE  

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zp36 PV veřejná prostranství  

Zp37 PV veřejná prostranství  

3.2.9 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Kw1 W plochy vodní a vodohospodářské - respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

k.ú. HOLUBÍ ZHOŘ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Kw2 W plochy vodní a vodohospodářské  

Kw3 W plochy vodní a vodohospodářské  

 

 

3.3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

 

Územním plánem byly vymezeny následující plochy přestavby: 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

P1 OK občanské vybavení – komerční 
zařízení 

- respektovat průběh radioreléové trasy 
- respektovat měřítko historického jádra města 
- respektovat přímou návaznost na městskou 
památkovou zónu 

P2 OV občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura 

 

P3 BH bydlení v bytových domech - max. 4NP a obytné podkroví 
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3.4 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

Plochy systému sídelní zeleně jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro zachování a rozvoj zeleně v zastavěném území 
a zastavitelných plochách. Zahrnují zejména:  

zeleň na plochách veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

zeleň přírodního charakteru (ZP)  

zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) 

zeleň ochranná (ZO) 

zeleň specifická (ZX) 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zz1 ZX zeleň – se specifickým využitím - respektovat prvky ÚSES - zachovat  lokální biokoridor 
a respektovat manipulační pás podél potoka o 
minimální šířce 6 m 

Zz2 ZV veřejná prostranství – veřejná 
zeleň 

- respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zz3 ZO zeleň – ochranná a izolační  

Zz4 ZO zeleň – ochranná a izolační  

Zz5 ZO zeleň – ochranná a izolační - ochranná a izolační zeleň hřbitova s možností 
vybudování obslužné komunikace 

k.ú. HOLUBÍ ZHOŘ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zz30 ZO zeleň – ochranná a izolační  

k.ú. JÁCHYMOV 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

Zz31 ZO zeleň – ochranná a izolační - respektovat průběh radioreléové trasy 

 

Územní plán respektuje významné plochy veřejné zeleně, zejména městské parčíky, jako významné součásti sídelní struktury. 
Navrhuje větší víceúčelový městský park jižně od náměstí (plocha zeleně se specifickým využitím - ZX). Současně zajišťuje 
ochranu a rozvoj zelených pásů podél vodních toků a ostatních ploch veřejné a krajinné zeleně, které jsou zpravidla součástí 
ÚSES. 

 

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ  

 

4.1 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Respektovány jsou navržené koridory přeložek silnic I/37, II/379 a II/602 ve formě obchvatů Velké Bíteše. Zpřesněny jsou 
podle doposud platného ÚPO a podle dokumentací pro územní rozhodnutí na úseky připravené k realizaci. Přeložka silnice 
II/379 a část silnice II/602 jsou návrhovými plochami dopravy, ostatní pak koridory územních rezerv. Respektována je i územní 
rezerva pro umístění vysokorychlostní tratě včetně návazností na sousední obce mimo řešené území. 
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Základní uspořádání silnic i místních komunikací zůstává zachováno. Úseky vyřazených silnic v důsledku vybudování obchvatů 
zůstanou plochami silniční dopravy, většinou jako místní komunikace, případně silnice III. tříd. 

Průtahy silnic II. a III, třídy zastavěným územím jsou zařazeny do funkční skupiny C. 

Místní komunikace určené pro provoz motorových vozidel budou většinou ve funkční skupině D se smíšeným provozem.  

Pro dopravní obslužnost nových lokalit bydlení budou sloužit nové místní komunikace se smíšeným provozem, které ale 
nejsou územním plánem vymezovány a jsou součástí příslušných ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch). 

Stávající místní komunikace mohou být šířkově a směrově upravovány v rámci stávajících funkčních ploch.  

Pro prostupnost krajiny jsou k obnově navrženy historické zemědělské cesty jako účelové komunikace a doplněny jsou novými 
propojkami, které lze realizovat na plochách s rozdílným způsobem využití v rámci jejich regulativů. 

Pro veřejnou hromadnou dopravu osob bude i nadále sloužit autobusová doprava. Pro úpravy zastávek lze využít ploch 
silniční dopravy nebo ploch veřejných prostranství. 

Cyklistická doprava bude využívat silnic III. třídy, místních a účelových komunikací. Pro umístění nových cyklostezek většinou 
propojujících některé místní části s Velkou Bíteší jsou navrženy koridory územních rezerv. 

Doprava v klidu (parkování a garážování vozidel) je řešena pro stupeň motorizace 1 : 2,5. Využívány jsou stávající odstavné 
plochy a navrženy jsou plochy nové. Všechny nové obytné objekty musí být vybaveny min. 1 garáží nebo odstavnou plochou 
na vlastním pozemku pro 1 bytovou jednotku. 

Areály výroby i plochy komerční občanské vybavenosti a sportu musí mít vyřešeno parkování na vlastním pozemku. 

Umisťování objektů s chráněnými venkovními prostorami v okolí silničních komunikací jsou podmíněně přípustné s ohledem 
na zatížení hlukovými emisemi.  

 

4.2 KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Plánovaný rozvoj vodovodů a kanalizací v kraji Vysočina je shrnut v elaborátu PRVK, zpracovaném v roce 2004 firmou AQUA 
PROCON s.r.o, Brno. Komplexní aktualizace byla zpracována v roce 2015 Krajským úřadem Kraje Vysočina ve spolupráci se 
společností HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., Praha. 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

V městské části Velká Bíteš je veřejná vodovodní síť, zdrojem vody je vodárenská nádrž Mostiště. Ostatní městské části, 
kromě Pánova a části Jestřabí, mají vybudovaný veřejný vodovod. 

Město podporuje investice na výstavbu a rozšíření veřejných vodovodů a na rekonstrukci stávajících zastaralých vodovodních 
systémů. 

Navržené plochy jsou napojitelné na stávající vodovodní řady. 

KANALIZACE 

Na území místní části Velká Bíteš je vybudována kanalizační síť různého stáří a technického stavu. Stoková síť města je 
převážně jednotná, pouze některé lokality jsou odkanalizovány oddílným stokovým systémem. Stoková síť městské části je 
ukončena ČOV, ležící na SV okraji Velké Bíteše. Ostatní místní části, kromě Jindřichova a průmyslové zóny Košíkov, nemají 
vybudovanou veřejnou kanalizační síť.  

Územním plánem je respektovaná priorita řešení likvidace a čištění odpadních vod v menších obcích (velikosti pod 2000 EO) 
malými dílčími nebo domovními ČOV.  
Navržena je: 

- dostavba a rekonstrukce stávajících kanalizačních systémů (Velká Bíteš, Košíkov) 
- výstavba nových kanalizačních systémů, případně výstavba oddílné kanalizace a ČOV (Březka, Holubí Zhoř, 

Jáchymov, Jindřichov) 
- individuální likvidace odpadních vod s akumulací odpadních vod v místě jejich vzniku (Ludvíkov, Pánov, 

Jestřabí) 
- dešťové vody budou likvidovány na pozemcích akumulací a vsakem 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Vodní erozí a povodněmi ohrožená území budou zatravněna. 

Na všech plochách mimo zastavěné území je možné realizovat opatření k ochraně před extravilánovými vodami -  poldry. 
Možná je i realizace jiných opatření k ochraně před lokálními přívalovými vodami. 
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Zastavěné území města je podél obou břehů potoka Bítýška, kde není vyhlášeno záplavové území. Vodní tok je respektován 
včetně manipulačního pásma. 

 

4.3 KONCEPCE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SPOJŮ 

Respektovány jsou všechny nadřazené sítě vymezené v ZÚR Kraje Vysočina a jejich ochranná pásma.  

Plynofikovaná sídla Velká Bíteš a Košíkov mají na svém území dostatečně kapacitní řady, takže je možné napojení stávajících 
neplynofikovaných i návrhových lokalit. Není navržena plynofikace dalších sídel. 

Posouzeny jsou kapacity stávajících trafostanic, navrženo je jejich doplnění dalšími trafostanicemi. Ve Velké Bíteši je navrženo 
9 nových distribučních stanic, v dalších třech případech se jedná o přeložky stávajících, většinou venkovních trafostanic a 
jejich nahrazení kioskovými stanicemi napojenými na kabelová vedení, kromě přeložky trafostanice v Košíkově, která je 
navrhována jako venkovní. V ostatních malých sídlech nové trafostanice navrhovány nejsou a nová zástavba bude napojena 
z rozšířené sítě NN, případně, po posílení instalovaného výkonu stávajících trafostanic. Pro větší návrhové lokality jsou 
vymezeny koridory pro nová vedení VN, která budou přednostně umísťovaná do země a navrženy jsou nové trafostanice. Pro 
plochy průmyslové výroby je navržen koridor nového propojovacího kabelového vedení VN, na které budou napojeny 
kioskové trafostanice jednotlivých subjektů. Vzhledem k tomu, že nejsou známé konkrétní počty nových průmyslových areálů, 
ani jejich výkonové požadavky, je nutné brát počet a rozmístění stanic jako orientační. Předpokládá se, že každý podnikatelský 
subjekt bude mít svoji vlastní trafostanici. 

Do výkresové části návrhu jsou zapracovány rozvojové záměry společnosti E.ON Distribuce, jak byly předány při osobní 
konzultaci řešení a lze je považovat za odsouhlasené. Tyto stavby jsou zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby. 

Na území obce nebudou umisťovány větrné elektrárny jako výrobny elektrické energie. Fotovoltaické systémy pro výrobu 
elektřiny s dodávkami do veřejné sítě mohou být umisťovány pouze v zastavěném území na plochách výroby.  

S bioplynovými stanicemi se uvažuje v Holubí Zhoři na stávající ploše zemědělské výroby. 

Rozšíření nadregionálních telekomunikačních sítí není navrhováno, rovněž tak výstavba nových pozemních stanic mobilních 
operátorů. V rámci potřeb průmyslových areálů a komerční zástavby mohou být zřizovány nové radioreléové spoje sloužící 
výhradně pro potřeby jednotlivých průmyslových subjektů. 

4.4 KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Koncepce nakládání s odpady města Velká Bíteš vychází z platné legislativy a Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.  
Nakládání s komunálním odpadem ve Velké Bíteši je upraveno obecní vyhláškou.  Likvidaci odpadu ve Velké Bíteši zajišťuje 
firma Technické služby Velká Bíteš s.r.o, která zajišťuje svoz a separaci odpadů. 

 

4.5 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

Střediskem občanské vybavenosti pro správní obvod zůstává Velká Bíteš. Rozšíření veřejné vybavenosti v malých sídlech bude 
minimální.  

Ve Velké Bíteši se předpokládá realizace většího nákupního centra na SZ okraji města. V této části města zůstane i další, blíže 
nespecifikovaná, plocha pro rozvoj občanské vybavenosti. V severní části sídla je navrženo rozšíření hřbitova a rozvoj sportu. 
Plochy pro rekreační sport jsou navrženy u potoka Bítýška. Areál základní školy je doplněn malými plochami pro školní zázemí. 
V areálu bývalých technických služeb je navržena další plocha občanské vybavenosti. U čerpací stanice PHM je navržena 
plocha komerce pro možné ubytování a stravování. 

Město předpokládá ve Velké Bíteši realizaci domu s pečovatelskou službou (penzionu). Umístění je možné v plochách bydlení 
nebo veřejné občanské vybavenosti. 

Ve všech lokalitách bydlení a smíšených obytných je možné realizovat drobné zařízení občanské vybavenosti – obchodní, 
zdravotnické, sociální i školské.  
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4.6 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Veřejná prostranství budou tvořit důležitou součást života obce – neaktivní odpočinek, shromažďování malých skupin 
obyvatel apod. 

Vymezeny jsou plochy veřejných prostranství pro místní komunikace. 

Ve větších návrhových plochách bydlení  (Zb1 – BH, Zb2 – BH, Zb6  - BI, Zb7 – BI, Zb11 – BI, Zb12 – BI, Zb13 – BI, Zb34 – BI) 
budou realizována veřejná prostranství s veřejnou zelení (dle §7 vyhlášky 501/2006 Sb.). 

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Koncepce uspořádání krajiny respektuje charakteristické přírodní podmínky území ležícího v oblasti krajinného rázu Křižanovsko 
– Bítešsko, historicky utvářené způsoby využití krajiny s předpokladem vyššího stupně urbanizace. 

Součástí koncepce uspořádání krajiny je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení 
územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření podmínek pro ochranu jejích přírodních a 
estetických hodnot. 

Prvořadým cílem koncepce je ochrana stávajících typických přírodně a esteticky nejcennějších území a zachování polyfunkčního 
charakteru krajiny, umožňujícího vyvážené hospodářské a rekreační využití.   
Pro ochranu krajiny územní plán navrhuje:  

- plochy přírodní v navržených biocentrech ÚSES 
- plochy smíšené nezastavěného území v plochách ekologicky a esteticky významných segmentů krajiny 
- plochy zemědělské zatravněné 

Pro prostupnost krajiny územní plán navrhuje:  
- zachovat a respektovat všechny stávající účelové komunikace a polní cesty 
- účelové komunikace jsou využity pro cyklotrasy a turisticky značené pěší trasy spojující Velkou Bíteš s okolními 

významnými lokalitami 
Pro začlenění dopravní a technické infrastruktury do krajiny územní plán navrhuje:  

- respektovat vyšší dopravní a technickou infrastrukturu 
- respektovat všechny stávající trasy dopravní i technické infrastruktury 
- respektovat všechny návrhové trasy dopravní i technické infrastruktury, včetně koridorů, vymezené v ZÚR 

Pro ochranu proti půdní erozi, záplavám, povodním a živelným pohromám v krajině ÚP navrhuje:  
- možnost vybudování poldrů ve všech funkčních plochách nezastavěného území 
- zatravnění vodní erozí nejvíce ohrožených ploch orné půdy 
- zřízení nových vodních ploch (rybníků) 
- udržovat vodní plochy a koryta vodních toků jako zařízení pro retenci srážkových vod 

Pro možnosti rekreace v krajině územní plán navrhuje:  
- respektovat stávající plochy individuální rekreace, vymezuje novou návrhovou plochu na severním okraji města 
- využívat účelové komunikace pro vedení cyklotras, které jsou v krajině současně i trasami turistickými 
- k rekreaci lze využívat všech veřejně přístupných ploch v krajině včetně ploch vodních 

Dobývání nerostů v krajině:  
- na území katastru nejsou dobývací prostory a chráněná ložisková území 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Respektovány a upřesněny jsou všechny regionální biocentra a biokoridory včetně vložených lokálních biocenter. 

- respektováno je regionální biocentrum Červená, který je v ZÚR veden jako VPO U058 

- respektován je regionální biokoridor Holinka – Červená, který je v ZÚR veden jako VPO U298 

- respektován je regionální biokoridor Červená – Jindřichovská obora, který je v ZÚR veden jako VPO U299 

Lokální ÚSES vychází z původního ÚPO Velká Bíteš. Upraveny jsou prvky navazující na okolní katastrální území. V případě, že 
sousední obce mají ÚPD staršího data, a jejich řešení ÚSES neodpovídá aktuálním Územně analytickým podkladům (ÚAP), je 
navrženo řešení odpovídající aktuální verzi ÚAP. V řešeném území jsou upravována a upřesňována především regionální a 
lokální biocentra. 
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6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
S URČENÍM HLAVNÍHO VYUŽITÍ 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud 
je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, zákl. podmínky ochrany krajinného rázu. 

Územní plán Města Velká Bíteš respektuje stávající členění území městských částí a plochy s rozdílným způsobem využití 
pokrývají celé řešené území.  

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ VYMEZUJE TYTO ZÁKLADNÍ DRUHY PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ: 

plochy bydlení (B) 
BH - bydlení - v bytových domech 
BI  - bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské 
BV – bydlení – v rodinných domech - venkovské 

plochy rekreace (R ) 
RI -  rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
RZ - rekreace – zahrádkářské lokality 

plochy občanského vybavení (O) 
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
OK – občanské vybavení – komerční zařízení 
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
OH – občanské vybavení – hřbitovy 

plochy smíšené obytné (S)  
SC - plochy smíšené obytné - v centru města 
SM -  plochy smíšené obytné – městské 
SV -  plochy smíšené obytné – venkovské 

plochy dopravní infrastruktury (D) 
DS – dopravní infrastruktura – silniční 
DP – dopravní infrastruktura - parkoviště 

plochy technické infrastruktury (T) 
TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě 
TO – technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

plochy výroby a skladování (V) 
VP – výroba a skladování – průmysl 
VD – výroba a skladová í – drobná a řemeslná výroba 
VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba 

plochy veřejných prostranství (P) 
PV – veřejná prostranství 
ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň 

plochy zeleně (Z) 
ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená 
ZO – zeleň – ochranná a izolační 
ZP – zeleň - přírodního charakteru 
ZX – zeleň – se specifickým využitím 

plochy vodní a vodohospodářské (W) 
W – plochy vodní a vodohospodářské 

plochy zemědělské (A) 
NZ – plochy zemědělské 

plochy lesní (L) 
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NL – plochy lesní 

plochy přírodní (N) 
NP – plochy přírodní 

plochy smíšené nezastavěného území (H) 
NS – plochy smíšené nezastavěného území 

plochy těžby nerostů (M) 
NT – plochy těžby nerostů – nezastavitelné 

 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 
V hlavním výkrese vymezuje územní plán barevně odlišené plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) s určením 
převažujícího účelu využití. K nim přiřazuje v textové části příslušné regulativy, které vymezují hlavní využití, přípustné, 
nepřípustné popř. podmíněně přípustné využití ploch. Takto vymezená regulace ploch omezuje využitelnost jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny jako plochy: 

stabilizované, tedy bez větších plánovaných zásahů, s prvky funkční regulace, které jsou převážně shodné se současným 
stavem; v grafické části jsou v legendě uvedeny jako „stav“. 

navržené, tedy plochy navržených změn využití s určenou funkční regulací; v grafické části jsou v legendě uvedeny jako 
„návrh“. 

Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže odporují charakteru předmětné 
lokality svojí kapacitou, polohou nebo účelem nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí. 

Hlavní využití: jedná se o převažující účel využití 

Přípustné využití: jedná se o funkce, ke kterým může být příslušný pozemek či plocha využita bez omezení, tj. účel pro 
který je předurčen.  

Podmíněně přípustné využití: jedná se o funkce, u kterých je třeba zvažovat případné dopady na funkci hlavní z hlediska 
hygienického, provozního či architektonického. 

Nepřípustné využití: jedná se o funkce a činnosti, které nelze v daném území akceptovat.  

Podmínky prostorového uspořádání: upřesňují plošné a prostorové podmínky pro využití daného území.  

Koeficient zastavění pozemku udává podíl zastavěné plochy k celkové ploše stavebního pozemku. V procentuálním vyjádření ( 
%) udává nejvýše přípustnou zastavěnou plochu staveb z celkové plochy stavebního pozemku. Například na pozemku o 
velikosti 1 000 m2 koeficient zastavění pozemku 0,4 (neboli zastavění pozemku 40%) znamená, že je možno vlastní stavbou 
zastavět nejvýše 400 m

2
 tohoto pozemku.  

Koeficient zeleně znamená nejmenší přípustný podíl zeleně na uvedené ploše (například na pozemku o velikosti 1 000 m2 
koeficient zeleně 0,3 znamená, že zeleň musí být na minimálně 30 % plochy pozemku, tj. na 300 m

2
 plochy pozemku). 

Další podmínky využití: dále upřesňují způsob a možnosti využití daného území. 

Omezení změn v užívání staveb:  

o stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území, v němž jsou umístěny, 
kategorii „nepřípustné využití“, musí při jakýchkoliv požadovaných úpravách změnit využití tak, aby odpovídalo 
kategorii „přípustné využití“ nebo „podmíněně přípustné využití“, 

o stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území, v němž jsou umístěny, 
kategorii „podmíněně přípustné využití“, mohou využití zachovat nebo změnit tak, aby odpovídalo kategorii 
„přípustné využití“, 

o stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území, v němž jsou umístěny, 
kategorii „přípustné využití“, mohou změnit využití tak, aby odpovídalo kategorii „podmíněně přípustné 
využití“. 

Povolování staveb uvedených jako podmíněně přípustné využití: U těchto staveb nemohou být použity zjednodušující postupy 
dle Stavebního zákona. Souhlas zastupitelstva obce může obsahovat další podmínky pro umístění takové stavby. 

Zajištění podmínek pro plánování ve volné zemědělské krajině: Pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné 
zemědělské krajině, mimo hranice zastavěného území a zastavitelných ploch, lze v rámci pozemkových úprav měnit využití 
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území, bez nutnosti změny územního plánu a to vzájemně u druhů pozemků orná půda, zahrada, trvalý travní porost, vodní 
plocha a lesní pozemek.  

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

PLOCHY BYDLENÍ 

BH – BYDLENÍ - V BYTOVÝCH DOMECH 

Hlavní využití: 

o plochy pro bydlení v bytových domech 

Přípustné využití: 

o objekty pro dočasné ubytování, penziony 
o domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců 
o zařízení pro kulturu, zdravotnictví a sport sloužící pro obsluhu tohoto území 
o místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, garáže 
o veřejná zeleň 
o veřejná prostranství 
o plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu 
o stavby pro civilní obranu 

Podmíněně přípustné využití: 

o malé provozy obchodu a služeb 
o malé provozovny veřejného stravování 
o drobné služby nenarušující svým provozem okolí 

Nepřípustné využití: 

o veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru 

o stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska životního prostředí a stavby podléhající z těchto důvodů 
zvláštnímu stavebnímu povolení 

o stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, pokud se nejedná o drobnou řemeslnou činnost nenarušující svým 
provozem okolí 

o stavby pro zemědělskou výrobu 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o ve stabilizovaných plochách (stav) nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne výškovou hladinu zástavby 
v navazujícím území 

o v plochách změn a přestaveb (návrh) je maximální počet nadzemních podlaží uveden v podmínkách využití 
zastavitelných a přestavbových ploch 

 
BI - BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ 

Hlavní využití: 

o plochy pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu 
Přípustné využití: 

o zařízení občanské vybavenosti sloužící zásobování území (doporučené situování do přízemí obytných objektů) 
o veřejná zeleň 
o místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště 
o veřejná prostranství 
o dětská hřiště 
o plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu 
o koridory podzemního technického vybavení 
o stavby pro civilní obranu 

Podmíněně přípustné využití: 

o drobné služby nenarušující svým provozem okolí 
o rekreační bydlení 

Nepřípustné využití: 
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o stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska životního prostředí a stavby podléhající z těchto důvodů 
zvláštnímu stavebnímu povolení 

o veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru 

o stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, pokud se nejedná o drobnou řemeslnou činnost nenarušující svým 
provozem okolí 

o stavby pro zemědělskou výrobu 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o ve stabilizovaných plochách (stav) nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne výškovou hladinu zástavby 
v navazujícím území 

o V plochách změn a přestaveb (návrh) je maximální počet nadzemních podlaží uveden v podmínkách využití 
zastavitelných a přestavbových ploch 

o stavba musí být provedena v odstupech udaných stávající stavební čárou a ostatními ochrannými pásmy 
o proluky dostavět rodinnými domy obdobného charakteru, respektovat uliční čáru, zastavěná plocha hlavními objekty 

bude max. 50 % plochy pozemku 

Další podmínky využití: 

o rekonstrukce objektů provádět citlivě v intencích stávající okolní zástavby 
 

BV - BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ 

Hlavní využití: 

o plochy pro bydlení v rodinných domech a zemědělských usedlostech s možným hospodářským využitím 

Přípustné využití: 

o individuální bydlení venkovského charakteru s užitkovými zahradami a s potřebným hospodářským zázemím 
o zařízení občanské vybavenosti sloužící zásobování území 
o veřejná zeleň 
o plochy pro parkování 
o místní komunikace, veřejná prostranství 
o plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu 
o stavby pro civilní obranu 

Podmíněně přípustné využití: 

o drobné služby nenarušující svým provozem okolí 
o drobná zemědělská výroba 
o rekreační bydlení 

Nepřípustné využití: 

o stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska životního prostředí a stavby podléhající z těchto důvodů 
zvláštnímu stavebnímu povolení 

o stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, pokud se nejedná o drobnou řemeslnou činnost nenarušující svým 
provozem okolí 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o ve stabilizovaných plochách (stav) nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne výškovou hladinu zástavby 
v navazujícím území (1NP + podkroví) 

o v plochách změn a přestaveb (návrh) je maximální počet nadzemních podlaží uveden v podmínkách využití 
zastavitelných a přestavbových ploch 

o proluky dostavět rodinnými domy obdobného charakteru, respektovat uliční čáru, zastavěná plocha bude max. 50 % 
plochy pozemku 

 

PLOCHY REKREACE (R ) 

RI -  REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI 

Hlavní využití: 

o plochy pro rodinnou rekreaci  

Přípustné využití: 
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o umístění individuálních rekreačních chat, chalup, rekreačních domků a staveb potřebných pro tyto aktivity 
o komunikace a parkoviště pro obsluhu území 
o vodní plochy 
o plochy pro rekreační sport 
o zeleň 
o stavby technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití: 

o rostlinná zemědělská samozásobitelská činnost bez negativního dopadu na okolní prostředí 

Nepřípustné využití: 

o stavby pro trvalé bydlení 
o provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, prach, znečištění, zápach,       bezpečnost, aj.)  
o výrobní a skladová činnost 
o stavby nesouvisející s rekreační funkcí 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o objekty budou mít max. 1NP a obytné podkroví 
o zastavěná plocha hlavním objektem na navržených plochách bude max. 20% plochy pozemku 

RZ -  REKREACE – ZAHRÁDKÁŘSKÉ LOKALITY 

Hlavní využití: 

o plochy pro umístění rekreačních zahrádek  

Přípustné využití: 

o rostlinná zemědělská samozásobitelská činnost bez negativního dopadu na okolní prostředí 
o komunikace a parkoviště pro obsluhu území 
o veřejná prostranství, místní komunikace 
o plochy pro rekreační sport 
o zeleň 
o stavby technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití: 

o umístění individuálních rekreačních chat 

Nepřípustné využití: 

o stavby pro trvalé bydlení 
o provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, prach, znečištění, zápach,       bezpečnost, aj.)  
o výrobní a skladová činnost 
o stavby nesouvisející s rekreační funkcí 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o podlažnost 1np a obytné podkroví 
o zastavěná plocha max. 25m

2
 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) 

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

Hlavní využití: 

o plochy pro veřejné občanské vybavení 

Přípustné využití: 

o objekty pro služby, obchod a veřejné stravování, ubytování a tělesnou výchovu 
o objekty pro školství a kulturu 
o objekty pro správu, řízení, požární bezpečnost a civilní obranu 
o objekty pro zdravotnictví a sociální péči, stavby církevní 
o objekty pro individuální bydlení 
o stavby pro civilní obranu 
o parkoviště pro potřebu řešeného území 
o veřejná prostranství, veřejná zeleň 
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o doprovodná zeleň, dětská hřiště 
o zařízení technické a dopravní infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití: 

o drobné řemeslné provozy nenarušující svým provozem okolí 

Nepřípustné využití: 

o provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, znečištění, pach, bezpečnost aj.) 
o stavby pro výrobu a skladování 
o stavby pro zemědělskou výrobu 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a umožňovat splnění všech odstupů 
stanovených uličními čarami a příslušnými technickými normami 

o min. podíl zeleně 10% 

Další podmínky využití: 

o stavby a rekonstrukce budou respektovat historický kontext města 

OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ 

Hlavní využití: 

o plochy pro komerční občanské vybavení 

Přípustné využití: 

o plochy pro zařízení převážně komerčního charakteru, tj. pro komerční administrativu, obchodní zařízení, areály 
velkoobchodu 

o objekty pro velká obchodní zařízení (velkoprodejny)  
o parkoviště pro potřebu velkoprodejen a objektů služeb a občanského vybavení 
o objekty pro služby, obchod a veřejné stravování 
o objekty pro ubytování – hotel, hostel, atd. 
o objekty pro zdravotnictví a sociální péči 
o stavby pro civilní obranu 
o parkoviště pro potřebu řešeného území 
o veřejná prostranství, veřejná zeleň 
o doprovodná zeleň, dětská hřiště 
o zařízení technické a dopravní infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití: 

o objekty pro školství a kulturu 
o plochy veřejné občanské vybavenosti a plochy pro sport, tělovýchovu a hromadnou rekreaci 
o přechodné bydlení, byty správců, služební byty 
o drobné řemeslné provozy nenarušující svým provozem okolí 

Nepřípustné využití: 

o bydlení v rodinných domech 
o provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, znečištění, pach, bezpečnost aj.) 
o stavby pro výrobu a skladování 
o stavby pro zemědělskou výrobu 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o min. podíl zeleně 10% 

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Hlavní využití: 

o plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení 

Přípustné využití: 

o sportovní a rekreační hřiště a jejich vybavenost (sociální zařízení, šatny, fitcentra, drobné občerstvení) 
o koupaliště s doplňujícími stavbami (sociální zařízení, šatny, fitcentra, drobné občerstvení) 
o byty správců 
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o místní komunikace a parkoviště pro obsluhu území 
o veřejná zeleň 

Podmíněně přípustné využití: 

o malá ubytovací a stravovací zařízení související s hlavní funkcí plochy a sloužící k obsluze  

Nepřípustné využití: 

o provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, znečištění, pach, bezpečnost aj.) 
o stavby pro výrobu a skladování 
o stavby pro zemědělskou výrobu 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a příslušným technickým normám 

OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY 

Hlavní využití: 

o plochy pohřebišť 

Přípustné využití: 

o pěší komunikace 
o veřejná zeleň 
o nezbytná zástavba související s hlavní funkcí (např. kaple, márnice, toalety pro návštěvníky, kancelář správce, atd.) 

Podmíněně přípustné využití: 

o drobné služby související s funkcí hlavní, které svými vlivy nenarušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou 
míru (např. drobný prodej květin, atd.) 

Nepřípustné využití: 

o veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím 
o veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných 

předpisech nad přípustnou míru 
 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (S) 

SC - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - V CENTRECH MĚST 

Hlavní využití: 

o plochy bydlení a centrum občanské vybavenosti s většinou její administrativní a obchodní části 

Přípustné využití: 

o individuální bydlení městského a na okrajích i venkovského charakteru s užitkovými zahradami a s potřebným 
hospodářským zázemím 

o objekty pro administrativu, kulturu, služby, obchod, veřejné stravování a ubytování 
o drobné výrobní služby (řemeslné provozy) nenarušující svým provozem okolí 
o stavby pro civilní obranu 

Podmíněně přípustné využití: 

o objekty pro školství 
o rekreační bydlení  

Nepřípustné využití: 

o provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, prach, znečištění, zápach,       bezpečnost, aj.)  
o v městské památkové zóně není přípustný chov hospodářských zvířat ani živočišná výroba nebo větší hospodářské a 

zemědělské aktivity 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o městskou památkovou zónu jako celek chránit, nepřípustné je narušení hmotové struktury překročením stávající 
výškové úrovně 

o v městské památkové zóně bude zastřešení vycházet ze způsobu zastřešení stávající okolní zástavby 
o ve stabilizovaných plochách (stav) nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne výškovou hladinu zástavby 

v navazujícím území 
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o v plochách změn a přestaveb (návrh) je maximální počet nadzemních podlaží uveden v podmínkách využití 
zastavitelných a přestavbových ploch 

Další podmínky využití: 

o stavby a rekonstrukce budou respektovat historický kontext města 

SM - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - MĚSTSKÉ 

Hlavní využití: 

o plochy bydlení s podnikatelskými aktivitami na území Velké Bíteše 

Přípustné využití: 

o stavby pro individuální bydlení 
o drobné výrobní a provozy bez škodlivých vlivů na životní prostředí a bez negativního působení na stávající obytnou 

zástavbu a venkovní chráněný prostor 
o podnikatelské aktivity budou rodinného charakteru - max. 10 pracovníků 
o technická vybavenost 
o zeleň, plochy pro parkování 
o stavby pro civilní obranu 

Podmíněně přípustné využití: 

o objekty s funkcí doplňující občanské vybavenosti 
o rekreační bydlení 

Nepřípustné využití: 

o stavby narušující svým provozem životní prostředí 
o stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska životního prostředí a stavby podléhající z těchto důvodů 

zvláštnímu stavebnímu povolení 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o ve stabilizovaných plochách (stav) nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne výškovou hladinu zástavby 
v navazujícím území 

o v plochách změn a přestaveb (návrh) je maximální počet nadzemních podlaží uveden v podmínkách využití 
zastavitelných a přestavbových ploch 

o stavby ve stávajících plochách musí být provedeny v odstupech udaných stavební čárou  

Další podmínky využití: 

o rekonstrukce objektů provádět citlivě v intencích stávající okolní zástavby 
 

SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ 

Hlavní využití: 

o plochy bydlení s podnikatelskými aktivitami na území ostatních místních části (mimo Velkou Bíteš) 

Přípustné využití: 

o stavby pro individuální bydlení 
o individuální bydlení venkovského charakteru s užitkovými zahradami a s potřebným hospodářským zázemím a 

nerušící výrobní činností 
o zařízení občanské vybavenosti sloužící zásobování území 
o drobné výrobní a zemědělské provozy bez škodlivých vlivů na životní prostředí a bez negativního působení na stávající 

obytnou zástavbu a venkovní chráněný prostor 
o podnikatelské aktivity budou rodinného charakteru - max. 10 pracovníků 
o rekreace ve stávajících objektech (rekreační chalupy), stavby a zařízení pro agroturistiku 
o plochy technické infrastruktury 
o veřejná zeleň, veřejná prostranství 
o dětská a rekreační hřiště 
o místní komunikace, plochy pro parkování 

Podmíněně přípustné využití: 

o objekty s funkcí doplňující občanské vybavenosti 
o drobné služby nenarušující svým provozem okolí 
o drobná zemědělská výroba 
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Nepřípustné využití: 

o stavby narušující svým provozem životní prostředí 
o stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska životního prostředí a stavby podléhající z těchto důvodů 

zvláštnímu stavebnímu povolení 
o stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, pokud se nejedná o drobnou řemeslnou činnost nenarušující svým 

provozem okolí 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o ve stabilizovaných plochách (stav) nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne výškovou hladinu zástavby 
v navazujícím území (2NP + podkroví) 

o v plochách změn a přestaveb (návrh) je maximální počet nadzemních podlaží uveden v podmínkách využití 
zastavitelných a přestavbových ploch 

o stavby ve stávajících plochách musí být provedeny v odstupech udaných stavební čárou  

Další podmínky využití: 

o v Košíkově je možné doplnění území mezi historickými statky pouze objekty obdobného charakteru 
o v Jáchymově je třeba dohodnout podmínky (Mero, Čepro) pro možnost výstavby v bezpečnostním pásmu ropovodu 

 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) 

DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ 

Hlavní využití: 

o plochy silniční dopravní infrastruktury 
o plochy pozemních komunikací včetně souvisejících pozemků a objektů 

Přípustné využití: 

o plochy veřejně přístupných komunikací, sloužící obsluze území a umožňující průchod krajinou 
o plochy dopravních zařízení, odstavných a parkovacích stání, garáží 
o plochy účelových komunikací 
o plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, řadové a hromadné garáže 
o plochy technické infrastruktury 
o veřejná prostranství 
o veřejná zeleň, doprovodná zeleň, izolační zeleň 
o plochy pro dopravu pěší a cyklistickou 
o vybavení dopravních zařízení sociálním vybavením, občerstvením, aj. 

Podmíněně přípustné využití: 

o čerpací stanice PHM 

Nepřípustné využití: 

o bydlení 
o veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím, příp. hlavní využití narušující 

 

DP – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – PARKOVIŠTĚ 

Hlavní využití: 

o plochy pro kapacitní parkoviště 

Přípustné využití: 

o plochy veřejně přístupných komunikací, sloužící obsluze území a umožňující průchod krajinou 
o plochy dopravních zařízení, odstavných a parkovacích stání, garáží 
o plochy účelových komunikací 
o plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, řadové a hromadné garáže 
o plochy technické infrastruktury 
o veřejná prostranství 
o veřejná zeleň, doprovodná zeleň, izolační zeleň 
o plochy pro dopravu pěší a cyklistickou 
o vybavení dopravních zařízení sociálním vybavením, občerstvením, aj. 

Podmíněně přípustné využití: 
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o čerpací stanice PHM 

Nepřípustné využití: 

o bydlení 
o veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím, příp. hlavní využití narušující 

 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T) 

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Hlavní využití: 

o plochy pro stavby technické infrastruktury 

Přípustné využití: 

o plochy pro stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou 
o plochy pro stavby a zařízení pro odvádění a čištění odpadních vod 
o plochy pro stavby a zařízení pro zásobování plynem, elektrickou energií, telekomunikace, spoje 
o plochy pro stavby a zařízení pro trubní přepravu produktů  
o technické a provozní zázemí související s funkcí hlavní 
o plochy komunikací a parkování pro obsluhu území 
o sklady LPH 
o technologické objekty ČOV 

Podmíněně přípustné využití: 

o provozní budovy 
o parkovací plochy pro potřeby území 
o čerpací stanice PHM 

Nepřípustné využití: 

o občanské vybavení 
o stavby pro bydlení 
o veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím, příp. hlavní využití narušující 

Další podmínky využití: 

o Stavby skladové kapacity LPH budou provedeny v souladu se schválenými technickými kritérii a standardy NATO, 
českými státními normami a zákony, vyhláškami a předpisy platnými pro tato zařízení v ČR 

o Stavby rozšíření a intenzifikace ČOV budou provedeny v souladu s českými státními normami a zákony, vyhláškami a 
předpisy v oblasti stavebního a vodního zákona. 

TO – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Hlavní využití: 

o plochy pro nakládání s odpady 

Přípustné využití: 

o dopravní a ostatní technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 
o řízené a rekultivované skládky odpadů 
o ekodvory 

Podmíněně přípustné využití: 

o provozní budovy 
o parkovací plochy pro potřeby území 
o byt správce nebo majitele (lze umístit pouze v případě splnění hygienických limitů pro bydlení) 

Nepřípustné využití: 

o občanské vybavení 
o stavby pro bydlení a rekreaci 
o veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím, příp. hlavní využití narušující 
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V) 

VP – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – PRŮMYSL 

Hlavní využití: 

o plochy pro umisťování staveb v areálech pro průmyslovou výrobu a skladování 

Přípustné využití: 

o stavby a zřízení průmyslové výroby, které mohou mít rušivé účinky na životní prostředí (výrobní objekty, sklady a 
skladové plochy) 

o výrobní služby, autoopravny, čerpací stanice pohonných hmot, objekty pro autodopravu, sběrné dvory na třídění 
tuhého komunálního odpadu  

o sociální zařízení a šatny pro zaměstnance 
o administrativní budovy 
o stavby technické vybavenosti  
o stavby pro civilní obranu  
o parkovací plochy pro potřebu daného území 
o zeleň 

Podmíněně přípustné využití: 

o administrativní budovy sloužící výrobním zařízením 
o maloobchodní prodejny prodávající produkty zde vyráběné 
o služební byty 
o zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců 
o zemědělské stavby všeho druhu 
o stanice zdravotní záchranné služby v průmyslové zóně  Košíkov 

Nepřípustné využití: 

o občanská vybavenost školského nebo kulturního charakteru 
o plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, rekreaci, sport a tělovýchovu 

Další podmínky využití: 

o provozní celky budou odděleny zelení, kterou budou doplněny i areály – minimálně 10% celkové plochy podniku 
 

VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA 

Hlavní využití: 

o plochy pro drobnou výrobu, malovýrobu, výrobní služby a řemeslnou výrobu 

Přípustné využití: 

o stavby pro drobnou výrobu, řemesla a sběrné dvory na třídění tuhého komunálního odpadu  
o jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí obce a jejichž případná 

ochranná pásma nezasáhnou stávající zástavbu 
o administrativní budovy 
o sociální zařízení a šatny pro zaměstnance 
o stavby technické vybavenosti  
o stavby pro civilní obranu  
o parkovací plochy pro potřebu daného území 

Podmíněně přípustné využití: 

o služební byty 
o zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců 
o zemědělská výroba 

Nepřípustné využití: 

o občanská vybavenost školského nebo kulturního charakteru 
o plošná obytná výstavba 

Další podmínky využití: 

o provozní celky budou odděleny zelení, kterou budou doplněny i areály – minimálně 10% celkové plochy podniku 
o provoz nesmí nad přípustnou míru negativně ovlivňovat okolní stávající i navrženou obytnou zástavbu (včetně zatížení 

provozem dopravy) 
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VZ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 

Hlavní využití: 

o plochy pro živočišnou a rostlinnou výrobu 

Přípustné využití: 

o výrobní zařízení, skladovací prostory, zpracovatelské provozy zemědělských podniků nebo jiné podnikatelské aktivity, 
jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí obce a jejichž případná ochranná pásma nezasáhnou 
stávající zástavbu 

o zemědělská výroba 
o objekty pro administrativu 
o sociální zařízení a šatny pro zaměstnance 
o stavby technické vybavenosti  
o stavby pro civilní obranu  
o parkovací plochy pro potřebu daného území 
o zeleň 

Podmíněně přípustné využití: 

o služební byty 
o obchodní a komerční aktivity, vybavenost 
o čerpací stanice PHM 
o zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců 

Nepřípustné využití: 

o občanská vybavenost školského nebo kulturního charakteru, zařízení pro sport a tělovýchovu 
o zařízení pro rekreaci 
o plošná obytná výstavba 
o výroba se silným negativním dopadem na prostředí 

Další podmínky využití: 

o provozní celky budou odděleny zelení, kterou budou doplněny i areály – minimálně 10% celkové plochy podniku 
o výška objektů v návaznosti na obec je omezena na dvoupodlažní objekty se šikmou střechou vycházející svým 

vzhledem z charakteru stávající okolní zástavby  
o provoz nesmí nad přípustnou míru negativně ovlivňovat okolní stávající i navrženou obytnou zástavbu (včetně zatížení 

provozem dopravy) 

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P) 

PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

Hlavní využití: 

o veřejně přístupný uliční prostor a prostor návsí a náměstí s převažující komunikační funkcí 

Přípustné využití: 

o plochy veřejných prostranství s převažující komunikační funkcí v zastavěném území obce (zpravidla v centrálním 
prostoru – náves, náměstí, nebo uličním prostoru) 

o plochy dopravní 
o plochy technické infrastruktury 
o plochy občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství 
o pěší komunikace 
o plochy pro parkování 
o veřejná zeleň 

Podmíněně přípustné využití: 

o drobná architektura, městský mobiliář 
o dětská hřiště 
o drobné sakrální stavby 
o zařízení sloužící obsluze těchto ploch 

Nepřípustné využití: 

o zástavba veřejného prostranství budovami 
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ZV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ 

Hlavní využití: 

o plochy udržované zeleně stávající i navržené, veřejně přístupné, v zastavěném území 

Přípustné využití: 

o komunikace pro pěší a cyklistickou dopravu 
o drobná architektura, např. pomníky, sochy, kříže 
o malá dětská hřiště 
o plochy technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití: 

o drobná parkoviště 
o drobné vodní plochy 

Nepřípustné využití: 

o zástavba veřejného prostranství budovami 

 
PLOCHY ZELENĚ (Z) 

ZS – ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ 

Hlavní využití: 

o plochy samostatných okrasných i užitkových zahrad a sadů 

Přípustné využití: 

o plochy pro zemědělskou rostlinnou činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na okolní 
prostředí 

Podmíněně přípustné využití: 

o dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 
o zemědělské účelové stavby s výjimkou staveb pro živočišnou výrobu 
o vodní toky, plochy 

Nepřípustné využití: 

o zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a nejsou uvedeny jako přípustné  
o bydlení 
o výroba a skladování 
o nakládání s odpady 

Podmínky prostorového uspořádání: 

o drobné užitkové stavby související s účelem využití, s jedním nadzemním podlažím a se zastavěnou plochou do 25m
2
 

 
ZO – ZELEŇ – OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ 

Hlavní využití: 

o zeleň doplňující provozy s možnými negativními vlivy 
Přípustné využití: 

o pěší komunikace 
Nepřípustné využití: 

o zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a nejsou uvedeny jako přípustné  

ZP – ZELEŇ - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU 

Hlavní využití: 

o krajinná zeleň 
o územní systém ekologické stability 

Přípustné využití: 

o vodní hospodářství 
o protierozní opatření 
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o dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

Nepřípustné využití: 

o zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a nejsou uvedeny jako přípustné  

ZX – ZELEŇ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM 

Hlavní využití: 

o plochy zeleně charakteru parku 

Přípustné využití: 

o plochy pro pěší a cyklistické komunikace 
o shromažďovací plochy 
o parkovací plochy 
o dětská hřiště 

Podmíněně přípustné využití: 

o vodní plochy 
o drobné objekty občanské vybavenosti – občerstvení, sociální zařízení 

Nepřípustné využití: 

o zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a nejsou uvedeny jako přípustné  

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W) 

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Hlavní využití: 

o plochy pro vodní hospodářství 

Přípustné využití: 

o dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 
o územní systém ekologické stability 
o rekreační využití 
o požární nádrž 
o chov ryb způsobem, který nezpůsobuje špatný hygienický stav vody 

Podmíněně přípustné využití: 

o velkochovy ryb a polodivokých kachen u rybníků a nádrží, které nebudou určeny též k rekreačním účelům 

Nepřípustné využití: 

o velkochov domácích kachen 
o zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a nejsou uvedeny jako přípustné  

Další podmínky využití: 

o pravidelné čištění a údržba 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (A) 

NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

Hlavní využití: 

o plochy pro zemědělské využití 

Přípustné využití: 

o protierozní opatření 
o územní systém ekologické stability 
o krajinná zeleň 
o dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

Podmíněně přípustné využití: 

o pěší komunikace 
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o cyklostezky 
o turistická účelová zařízení (rozcestníky, malá odpočívadla) 
o vodní toky a plochy 

Nepřípustné využití: 

o stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví 
o stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů 
o stavby a zařízení pro zemědělství se zastavěnou plochou větší než 300m

2
, nad 7m výšky, stavby podsklepené nebo 

vícepodlažní 

Další podmínky využití: 

o v případě potřeby může dojít k zalesnění méně produktivních pozemků 

PLOCHY LESNÍ (L) 

NL – PLOCHY LESNÍ 

Hlavní využití: 

o využití pozemků určených pro plnění funkce lesa 

Přípustné využití: 

o územní systém ekologické stability 
o vodní hospodářství 
o dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 
o pěší a cyklistické komunikace 

Podmíněně přípustné využití: 

o výstavba lesních účelových staveb (seníků, ploch pro skladování dřeva) 
o turistická účelová zařízení (rozcestníky, malá odpočívadla) 
o oplocení lesních školek 

Nepřípustné využití: 

o stavby, zařízení a jiná pro veřejnou dopravní infrastrukturu 
o stavby, zařízení a jiná pro zemědělství 
o stavby, zařízení a jiná pro těžbu nerostů 
o opatření a stavby pro účely rekreace kromě cyklostezek 

PLOCHY PŘÍRODNÍ (N) 

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ 

Hlavní využití: 

o ochrana přírody a krajiny 

Přípustné využití: 

o územní systém ekologické stability 
o krajinná zeleň 
o vodní hospodářství 
o protierozní opatření 
o dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

Podmíněně přípustné využití: 

o pěší a cyklistické komunikace 

Nepřípustné využití: 

o stavby, zařízení a jiná pro lesnictví 
o stavby, zařízení a jiná pro zemědělství 
o stavby, zařízení a jiná pro těžbu nerostů 
o opatření a stavby pro účely rekreace kromě cyklostezek 
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PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (H) 

NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Hlavní využití: 

o krajinná zeleň 

Přípustné využití: 

o zemědělské využití 
o využití pozemků k plnění funkce lesa 
o ochrana přírody a krajiny 
o územní systém ekologické stability 
o vodní hospodářství 
o protierozní opatření 
o dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

Podmíněně přípustné využití: 

o pěší a cyklistické komunikace 

Nepřípustné využití: 

o stavby, zařízení a jiná pro lesnictví 
o stavby, zařízení a jiná pro zemědělství se zastavěnou plochou větší než 25m

2
 

o stavby, zařízení a jiná pro těžbu nerostů 

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ (M) 

NT – PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ - NEZASTAVITELNÉ 

Hlavní využití: 

o plochy pro těžbu nerostů 

Přípustné využití: 

o činnost dle zák. 44/1988 Sb., území slouží především pro povrchovou těžbu kamene 

Podmíněně přípustné využití: 

o dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

Nepřípustné využití: 

o stavby, zařízení a jiná pro lesnictví 
o stavby, zařízení a jiná pro zemědělství se zastavěnou plochou větší než 25m

2
 

o stavby, zařízení a jiná pro těžbu nerostů 

Další podmínky využití: 

o po dokončení těžby se navrhuje lesní rekultivace tohoto území 
o na rekultivace a uvažované činnosti zpracovat po ukončení těžby urbanistickou studii  
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7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

Pro všechny níže uvedené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření lze práva k pozemkům a stavbám odejmout 
nebo omezit na základě ustanovení § 170 stavebního zákona. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  

označení 
VPS 

Funkční 
kód 

Označení VPS 
dle ZUR 

Identifikace 
plochy RZV 
v ÚP 

Popis 

WD1 DS VPS DK 05  koridor homogenizace stávající silnice I/37 

WD2 DS VPS DK 22  koridor homogenizace stávající silnice II/379 

WD3 DS VPS DK 26  koridor homogenizace stávající silnice II/399 

WD4 DS VPS DK 32  koridor homogenizace stávající silnice II/602 

WD5 DS  Zd16, Zd17 severní obchvat Velké Bíteše 

WD6 DS  Zd18 část jižního obchvatu Velké Bíteše 

WD7 DP  Zd2,Zd3, 
Zd4, Zd5, 
Zd6, Zd7, 
Zd9, Zd10, 
Zd13, Zd14, 
Zd15, Zd19, 
Zd20 

dopravní infrastruktura - parkoviště 

WD8 DS  Zd8, Zd30, 
Zd31 

dopravní infrastruktura - silniční 

WD9 PV  Zp1 – Zp16, 
Zp30 – Zp37 

veřejná prostranství 

WT1 TI VPS E02  koridor pro umístění zdvojeného vedení ZVN 400kV Mírovka – 
Velká Bíteš – hranice JMK 

WT2 TI VPS R03 Zt1 plocha pro umístění skladovací nádrže ropy 

WT3    navržené vodovodní řady 

WT4    navržené vedení VN a distribuční trafostanice 

WT5    navržená kanalizace 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ  

označení 
VPO 

Označení VPO 
dle ZUR 

Identifikace 
VPO v ÚP 

Popis 

WU1 VPO U058  regionální biocentrum Červená 

WU2 VPO U298  regionální biokoridor Holinka - Červená 

WU3 VPO U299  regionální biokoridor Červená – Jindřichovská obora 

WU4   navržený lokální ÚSES – biokoridory  

WU5   navržený lokální ÚSES - biocentra 

WU6  Zz1 navržený městský park 

WU8  Zz3, Zz4, Zz5, 
Zz30, Zz31 

navržená ochranná zeleň 

 

 

PLOCHY PRO ASANACI 

Plochy asanace nebyly vymezeny.  
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8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně 
dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona 
Pro pozemky dotčené níže uvedenými veřejně prospěšnými stavbami a veřejně prospěšnými opatřeními, které jsou ve 
vlastnictví obce nebo ve vlastnictví kraje nebo státu, pro něž je vymezeno příslušné předkupní právo dle ustanovené § 101 
stavebního zákona, nebude předkupní právo uplatněno. 

 

Tyto veřejně prospěšné stavby nejsou definovány. 

 

9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

ÚZEMNÍ REZERVA JE VYMEZENA PRO: 

označení plochy 
územní rezervy 

Funkční 
kód 

Podmínky možného budoucího 
využití 

Popis 

R1 DZ vysokorychlostní trať ve variantě 
jižního koridoru 

- koridor veden na převážné části území obce 
v souběhu s dálnicí D1 

R2 DS koridor pro „Obchvat Velká Bíteš – 
jižní varianta“ 

- propojení silnice I/37 od dálnice D1 na silnici 
I/37 ve směru na Žďár nad Sázavou v k.ú. Velká 
Bíteš 
- koridor v šíři 400 m  

R3 DS koridor pro obchvat silnice II/602 - jihovýchodní obchvat města Velká Bíteš – 
propojení silnice II/602 od Domašova na silnici 
I/37 u dálniční křižovatky v k.ú. Velká Bíteš 
- koridor v šíři 200 m – částečně nahrazen 
návrhovou plochou dopravy DS 

R4 TI technická infrastruktura - inženýrské 
sítě 

- plocha rezervy pro VDJ v m.č. Pánov 

R5 VD výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- plocha rezervy na SZ okraji města 

R6 SM plochy smíšené obytné – městské - plocha rezervy na SZ okraji města 

R7 BH bydlení - v bytových domech - plocha rezervy na SZ okraji města 

R8 BV bydlení – v rodinných domech – 
venkovské 

- plocha rezervy na S okraji m.č. Březka 

R9 TI technická infrastruktura - inženýrské 
sítě 

- plocha rezervy pro ČOV v m.č. Březka 

R10 TI technická infrastruktura - inženýrské 
sítě 

- plocha rezervy pro ČOV v m.č. Jindřichov 

R11 TI technická infrastruktura - inženýrské 
sítě 

- plocha rezervy pro ČOV v m.č. Holubí Zhoř 

R12 TI technická infrastruktura - inženýrské 
sítě 

- plocha rezervy pro VDJ v m.č. Jestřabí 

R13 OH občanské vybavení – hřbitovy - plocha pro rozšíření hřbitova na S okraji města 

R14 DS plochy dopravní infrastruktury – 
silniční 

- koridor rezervy pro cyklostezku do Košíkova 

R15 DS plochy dopravní infrastruktury – 
silniční 

- koridor rezervy pro cyklostezku do Přibyslavic 

R16 DS plochy dopravní infrastruktury – 
silniční 

- koridor rezervy pro cyklostezku do Nových Sadů 

R17 PV veřejné prostranství - plocha pro obslužnou komunikaci na SZ okraji 
města 
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10 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, nejsou vymezeny. 

11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STANOVENÍ LHŮTY PRO 
POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH STUDIÍ VE LHŮTĚ DO ČTYŘ LET OD VYDÁNÍ ÚP JE POŽADOVÁNO PRO TYTO PLOCHY: 

označení 
plochy 
s podmínkou 
US 

Funkční kód Identifikace plochy 
v ÚP 

Způsob využití plochy dle podrobnějšího členění 

US1 BI Zb7 plocha pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

US2 BI Zb9 plocha pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

US3 BI Zb10 plocha pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

US4 BV Zb87 plocha pro bydlení v rodinných domech - venkovské 

 

12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO 
PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č.9. 

Pořízení regulačního plánu není požadováno. 

13 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ – ETAPIZACE 

Stanovení pořadí změn v území není stanoveno. 

14 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO 
KTERÉ MŮŽE VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Vymezení těchto ploch a staveb není navrhováno. 

15 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

Případná kompenzační opatření budou stanovena v dalším stupni UPD. 

16 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÝCH 

Textová část územního plánu Velké Bíteše má 43 stran textu a celkem 43 listů.  

Grafická část územního plánu Velké Bíteše má 13 výkresů. 


