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 ÚP OBORA - TEXTOVÁ »ÁST

a) Vymezení zastavÏného území
 ZastavÏné území je vymezeno k 1. 1. 2012. Rozsah zastavÏného území je vyznaËen graficky ve 
v˝kresech Ë. 1 a Ë. 2 ÚP Obora (V˝kres základního ËlenÏní území, Hlavní v˝kres).

b) Koncepce rozvoje ¯eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

 b.1) Vymezení ¯eöeného území
 ÿeöen˝m územím je správní území obce Obora (Ëíseln˝ kód: 559318), které tvo¯í katastrální 
území Obora u KaznÏjova (Ëíseln˝ kód: 708623). ÿeöené území se nachází v okresu PlzeÚ-sever (Ëíseln˝ 
kód: 3407), PlzeÚském kraji (Ëíseln˝ kód: 43).

 b.2) Koncepce rozvoje ¯eöeného území
 Prioritou koncepce rozvoje sídla je podpora intenzivního vyuûívání zastavÏného území. Sídlo je 
ËlenÏno do jednotliv˝ch ploch funkËního vyuûití v závislosti na charakteru zástavby, koncepce funkËního 
vyuûití území klade d˘raz zejména na vymezení smíöen˝ch ploch ve st¯ední Ëásti sídla. V˝znamnou 
hodnotou území, která bude p¯i rozhodování o území respektována, je tradiËní vyuûívání zástavby 
hospodá¯sk˝ch usedlostí a statk˘ v historickém jádru sídla k obytn˝m a k v˝robním úËel˘m s charakterem 
¯emeslné a neruöící v˝roby.
 Z hlediska vymezení ploch p¯estavby je navrûená koncepce zamÏ¯ena na ¯eöení proluk v 
zastavÏném území a na ¯eöení urbanistick˝ch a dopravních závad v území. Plocha P1 je vymezena na 
základÏ poûadavku na ¯eöení nevhodného prostorového uspo¯ádání p¯edimenzovaného objektu v 
prostoru návsi. Plochu p¯estavby P2 a P3 na západním okraji sídla tvo¯í dosud nezastavÏné stavební 
pozemky. Koncepce ÚP zde respektuje d¯íve navrûenou zástavbu. Plochy P4 a P5 na jihov˝chodním okraji 
sídla tvo¯í proluky v okraji zastavÏného území. Plocha P6 na severním okraji obytné zástavby sídla je 
vymÏ¯ena na základÏ poûadavk˘ vlastník˘ pozemk˘, plocha P7 je vymezena na základÏ p¯ijaté námitky. 
Tyto plochy budou v souladu s regulativy funkËního vyuûití vyuûívány p¯edevöím pro bydlení.
 Pro v˝robní Ëinnosti budou vyuûívány p¯edevöím stávající plochy zemÏdÏlského areálu, dalöí 
rozöi¯ování ploch v˝roby se nep¯edpokládá a bude vázáno na konkrétní podnikatelské zámÏry v území.
 K dopravní obsluze zemÏdÏlského areálu bude (vzhledem k p¯ijetí námitky Ë. 5) vyuûívána 
p¯edevöím jiûní p¯ístupová komunikace procházející zastavÏn˝m územím. Z¯ízení dalöího p¯ístupu do 
zemÏdÏlského areálu ze severozápadní strany je, vzhledem k prospÏönosti takové komunikace p¯ípustné, 
za podmínky dodrûení poûadavk˘ dotËen˝ch orgán˘.
 Plocha p¯estavby P8 je vymezena pro rozöí¯ení stávající místní komunikace.
 Pro vymezení zastaviteln˝ch ploch je prioritou doplnÏní kompaktního tvaru sídla po obvodu 
zastavÏného území v jeho západní Ëásti. UmístÏní lokalit odpovídá dlouhodob˝m smÏr˘m rozvoje sídla a 
navazuje na zástavbu z 1. a 2. poloviny 20. století. Obvod v˝chodní Ëásti zastavÏného území je vzhledem k 
zejména morfologick˝m pomÏr˘m v území pro dalöí rozöi¯ování zástavby nevhodn˝ nebo ménÏ vhodn˝. 
Vymezené zastavitelné plochy urËené pro bydlení (zastavitelná plocha Z1 - Z3) p¯edstavují v horizontu 
nÏkolika desetiletí koneËn˝ rozsah moûného rozöí¯ení zástavby. Vzhledem k celkovému rozsahu navrûené 
zástavby je koncepcí ÚP Obora navrûena etapizace (s prioritou v˝stavby v zastavitelné ploöe Z1).
 Na jihov˝chodním okraji zastavÏného území je vymezena zastavitelná plocha Z4 s 
p¯edpokládan˝m funkËním vyuûitím spíöe pro rodinnou rekreaci. Pro posílení moûností rekreaËního vyuûití 
území je navrûeno vymezení zastavitelné plochy Z5 pro v˝stavbu vyhlídky (vyhlídkové vÏûe) v jiûní Ëásti 
území poblíû »erveného vrchu 515 m n. m. (v lokalitÏ stála v pr˘bÏhu II. svÏtové války letecká 
pozorovatelna). K vyhlídce bude realizována p¯ístupová komunikace (D1).
 ÚP Obora vymezuje zastavitelné plochy Z6 a Z7 urËené pro zajiötÏní technické vybavenosti 
území. Lokality budou vyuûity pro umístÏní Ëistírny odpadních vod (»OV). Z hlediska dlouhodobého 
zajiötÏní variantnosti provozu ËiötÏní odpadních vod jsou sledovány dvÏ lokality na v˝chodním a severním 
okraji zastavÏného území. Tím budou zajiötÏny moûnosti v˝stavby gravitaËní splaökové kanalizace pro 
podstatnou Ëást staveb v zastavÏném území bez nutnosti Ëerpání splaökov˝ch vod a bude tak zajiötÏna i 
moûnost etapizace v˝stavby. Dopravní p¯ipojení bude realizováno v p¯ípadÏ zastavitelné plochy Z 6 ze 
stávající místní komunikace. Zastavitelná plocha Z 7 bude dopravnÏ p¯ipojena z navrûené místní 
komunikace (oznaËení: D2).
 Vzhledem k p¯ijetí námitky Ë. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z8 na severním okraji 
zastavÏného území urËená k rozvoji obytného území.
 Z hlediska zajiötÏní poûadavk˘ nad místního v˝znamu je (v souladu se schválen˝mi ZÚR 
PlzeÚského kraje) vymezen dopravní koridor (oznaËení: D3 a D4). Koridor, navrûen˝ jako územní rezerva, 
je souËástí propojení dálnice D5 a silnice I./27 v trase Rokycany - Radnice - KaznÏjov.

 b.3) Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
 Orgány památkové péËe jsou, vzhledem k charakteru ¯eöeného území, oprávnÏny poûadovat, 
aby vybrané stavby v ¯eöeném území probíhaly za odborného archeologického dohledu.
 Základním poûadavkem pro rozvoj obce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a 
její logick˝ rozvoj. Zástavba bude p¯izp˘sobena historickému charakteru sídla.

 b.4) Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
 V nezastavÏn˝ch Ëástech ¯eöeného území je prioritou ochrana zvláötÏ chránÏn˝ch Ëástí p¯írody, 
ochrana Ëástí p¯írody vymezen˝ch jako územní systém ekologické stability (vËetnÏ zaloûení chybÏjících a 
nefunkËních Ëástí), niv vodních tok˘ a lesních porost˘.
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 Zvláötní d˘raz p¯i vyuûívání zemÏdÏlsky vyuûívané Ëásti území musí b˝t kladen na zvyöování 
retenËních schopností krajiny, revitalizaci upraven˝ch vodních tok˘, údrûbu stávající a z¯izování nové 
krajinné zelenÏ a v˝sadbu doprovodné a ochranné zelenÏ (podél stávajících místních komunikací a 
vodních tok˘ a v blízkosti v˝robních areál˘).

c) Urbanistická koncepce

 c.1) ZastavÏné území
 Pro plochy v zastavÏném území platí, ûe lze provádÏt zmÏny staveb a umísùovat dalöí stavby a 
za¯ízení v souladu s charakteristikou funkËního vyuûití a v souladu s dalöími ustanoveními ÚP Obora.

 c.2) Vymezení ploch p¯estavby
 ÚP Obora jsou vymezeny tyto plochy p¯estavby (plochy v zastavÏném území, pro které je 
navrûena zmÏna vyuûití nebo jejich prostorového uspo¯ádání):

OznaËení plochy: P1
FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - historické jádro venkovského sídla (SH)
Hlavní vyuûití: pozemky pro stavbu rodinného domu, p¯ípustná je i v˝stavba
 bytového domu za podmínky dodrûení prostorového regulativu
 (sníûení stavby o jedno podlaûí)
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 1 stavební parcela
Prostorové uspo¯ádání: Je doporuËeno sníûení stávajícího objektu o jedno podlaûí.
Dalöí podmínky:  Vzhledem k velikosti a charakteru plochy je vylouËeno umísùování 

za¯ízení v˝roby (vËetnÏ neruöící v˝roby).

OznaËení plochy: P2
FunkËní vyuûití: plochy bydlení - venkovské (BV)
Hlavní vyuûití: pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 5 - 10 stavebních parcel
 (doporuËeno 9 stavebních parcel)
Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí
Dalöí podmínky: Pro dopravní obsluhu plochy bude vyuûita stávající místní komunikace. 

Je doporuËeno provést propojení (min. pÏöí komunikace) mezi 
stávajícími komunikacemi v jiûní Ëásti lokality. V p¯ípadÏ v˝stavby 
rodinn˝ch dom˘ ve dvou nejjiûnÏjöích stavebních parcelách bude 
provedení místní komunikace o öí¯ce min. 6,5 m podmínkou. 
Podmínkou v˝stavby v lokalitÏ m˘ûe b˝t také z¯ízení obratiötÏ pro 
motorová vozidla obsluhy území. Stávající trasy sítí technické 
infrastruktury procházející plochou budou chránÏny nebo budou 
navrûeny p¯eloûky nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla zachována 
jejich celková funkËnost.

OznaËení plochy: P3
FunkËní vyuûití: plochy bydlení - venkovské (BV)
Hlavní vyuûití: pozemek pro stavbu rodinného domu
Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí

OznaËení plochy: P4
FunkËní vyuûití: plochy bydlení - venkovské (BV)
Hlavní vyuûití: pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 2 - 8 stavebních parcel
 (doporuËeny 4 stavební parcely)
Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí
Dalöí podmínky: Pro dopravní obsluhu plochy bude vyuûito rozöí¯ení stávající místní
 komunikace na min. öí¯ku 8 m. Vybudování této komunikace jako 

pr˘jezdné není podmínkou realizace zástavby. V tom p¯ípadÏ bude 
obsluûná komunikace zakonËena obratiötÏm.

OznaËení plochy: P5
FunkËní vyuûití: plochy bydlení - venkovské (BV)
Hlavní vyuûití: pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 1 - 2 stavební parcely
 (doporuËena 1 stavební parcela)
Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí
Dalöí podmínky: Pro dopravní obsluhu plochy bude vyuûito rozöí¯ení stávající místní
 komunikace.

OznaËení plochy: P6
FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
Hlavní vyuûití: pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 3 - 6 stavebních parcel
  (doporuËeno 5 stavebních parcel)
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Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí
Dalöí podmínky: Pro dopravní obsluhu plochy bude vyuûito rozöí¯ení stávající místní
 komunikace na min. öí¯ku 8,0 m, obsluûná komunikace bude 

zakonËena obratiötÏm. Plocha p¯estavby leûí v poûárnÏ nebezpeËném 
prostoru, v˝stavba je moûná za podmínek splnÏní protipoûární 
ochrany.

OznaËení plochy: P7
FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
 plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
Hlavní vyuûití: pozemek pro stavbu rodinného domu
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 1 stavební parcela
Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí
Dalöí podmínky: Pro dopravní obsluhu plochy bude vyuûita stávající místní komunikace. 

»ást místní úËelové komunikace bude vyuûívána jako souËást 
zemÏdÏlské plochy.

OznaËení plochy: P8
FunkËní vyuûití: plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
Hlavní vyuûití: rozöí¯ení místní komunikace na öí¯ku min. 6,5 m
Dalöí podmínky: V lokalitÏ budou stavby a za¯ízení pro v˝robu a skladování umísùovány 

v rozsahu, kter˝ nenaruöí uûívání staveb pro bydlení v okolí.

 Plochy p¯estavby jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 návrhu ÚP Obora (V˝kres 
základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí 
p¯ípustné, podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití a nep¯ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole 
f) Plochy s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.

 c.3) Vymezení zastaviteln˝ch ploch
 ÚP Obora jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy urËené k zastavÏní):

 OznaËení plochy: Z1
FunkËní vyuûití: plochy bydlení - venkovské (BV)
 Hlavní vyuûití: pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 15 - 25 stavebních parcel
 (doporuËeno 20 stavebních parcel)
 min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastavÏná plocha/parcela: 250 m2

Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí
Dalöí podmínky: Pro dopravní obsluhu plochy bude vyuûito rozöí¯ení stávající místní
 komunikace a novÏ navrûené místní komunikace. V rámci lokality bude 

vymezeno min. 5 parkovacích stání pro osobní automobily. Bude 
zachován stávající pr˘chod pro pÏöí (smÏrem k lesu). Stávající trasy sítí 
technické infrastruktury procházející plochou budou chránÏny nebo 
budou navrûeny p¯eloûky nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla 
zachována jejich celková funkËnost. Uspo¯ádání místních komunikací 
bude uzp˘sobeno pro dalöí moûné rozöí¯ení lokality západním 
smÏrem.

 Pro plochu bude po¯ízena územní studie. V rámci obytn˝ch ploch v 
lokalitÏ budou územní studií vymezeny pozemky ve¯ejnÏ p¯ístupné 
zelenÏ (s min. plochou 500 m2).

 OznaËení plochy: Z2
FunkËní vyuûití: plochy bydlení - venkovské (BV)
 Hlavní vyuûití: pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 12 - 20 stavebních parcel
 (doporuËeno 17 stavebních parcel)
 min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastavÏná plocha/parcela: 250 m2

Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí
Dalöí podmínky: Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny zejména z navrûené 

místní komunikace. Vybudování této komunikace jako pr˘jezdné není 
podmínkou realizace zástavby. V tom p¯ípadÏ bude obsluûná 
komunikace zakonËena obratiötÏm. V rámci lokality bude vymezeno 
min. 5 parkovacích stání pro osobní automobily.

 ÚP Obora je navrûena p¯eloûka venkovního vedení VN tak, aby jeho 
Ëást procházející nezastavÏn˝m územím, nezasahovala do vymezené 
zastavitelné plochy. Zb˝vající Ëást vedení k stávající trafostanici bude 
realizována jako podzemní kabelové vedení procházející plochou 
ve¯ejného prostranství.

 DoporuËena je realizace souvislého pásu ochranné zelenÏ po obvodu 
zastavitelné plochy (zejména na západní návÏtrné stranÏ).
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 Pro plochu bude po¯ízena územní studie. V rámci obytn˝ch ploch v 
lokalitÏ budou územní studií vymezeny pozemky ve¯ejnÏ p¯ístupné 
zelenÏ (s min. plochou 500 m2).

 OznaËení plochy: Z3
FunkËní vyuûití: plochy bydlení - venkovské (BV)
 Hlavní vyuûití: pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 8 - 15 stavebních parcel (doporuËeno 12 stavebních parcel)
 min. velikost stavební parcely 800 m2

Max. zastavÏná plocha/parcela: 250 m2

Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí
Dalöí podmínky: Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze stávající místní 

komunikace. Uspo¯ádání lokality bude uzp˘sobeno pro dalöí moûné 
rozöí¯ení lokality jiûním smÏrem (bude ponechán voln˝ pr˘chod jiûním 
smÏrem ve v˝chodní Ëásti lokality).

 V rámci lokality bude vymezena min. 3 parkovací stání pro osobní 
automobily. Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející 
plochou budou chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky 
nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla zachována jejich celková 
funkËnost.

 Vzhledem k rozsahu vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch Z1 a Z2 bude 
zastavitelná plocha Z3 slouûit jako dlouhodobá územní rezerva. 
V˝stavba v lokalitÏ bude podmínÏna vydáním souhlasu Ëi povolení k 
stavbám na nejménÏ 70% kapacity (urËené územní studií) 
zastaviteln˝ch ploch Z1 a Z2.

OznaËení plochy: Z4
FunkËní vyuûití: plochy bydlení - venkovské (BV)
Hlavní vyuûití: pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 1 - 2 stavební parcely (doporuËeny 2 stavební parcely)
 min. velikost stavební parcely 800 m2

Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí
Dalöí podmínky: Pro dopravní obsluhu plochy bude vyuûito rozöí¯ení stávající místní
 komunikace.

OznaËení plochy: Z5
FunkËní vyuûití: plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
Hlavní vyuûití: pozemek pro stavbu rozhledny
Dalöí podmínky: Rozhledna bude vyuûívána k rekreaËním úËel˘m, tÏsn˝m sousedstvím 

bude vedena nová turistická trasa. Lokalita bude dopravnÏ 
zp¯ístupnÏna z obnovené místní komunikace (D1).

OznaËení plochy: Z6
FunkËní vyuûití: plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavní vyuûití: pozemek pro stavbu Ëistírny odpadních vod slouûící pro
  likvidaci splaökov˝ch odpadních vod.
Dalöí podmínky: Po obvodu plochy bude realizována ochranná zeleÚ. Lokalita bude 

dopravnÏ zp¯ístupnÏna ze stávající místní komunikace.

OznaËení plochy: Z7
FunkËní vyuûití: plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavní vyuûití: pozemek pro stavbu Ëistírny odpadních vod slouûící pro
  likvidaci splaökov˝ch odpadních vod.
Dalöí podmínky: Po obvodu plochy bude realizována ochranná zeleÚ. Lokalita bude 

dopravnÏ zp¯ístupnÏna z navrûené místní komunikace (D2).

OznaËení plochy: Z8
FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
 plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
Hlavní vyuûití: pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 1 - 2 stavební parcely (doporuËena 1 stavební parcela)
Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí
Dalöí podmínky: Pro dopravní obsluhu plochy a navazujících zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘ 

bude zachována stávající místní úËelová komunikace procházející mezi 
zastavitelnou plochou a zastavÏn˝m územím. Podél silniËní 
komunikace bude ponechán min. 6 m öirok˝ pás ve¯ejného 
prostranství.

 
 Zastavitelné plochy jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ÚP Obora (V˝kres základního 
ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí p¯ípustné, 
podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití a nep¯ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f) Plochy s 
rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.
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 c.4) Vymezení systému sídelní zelenÏ
 Stávající systém sídelní zelenÏ na ve¯ejn˝ch prostranstvích bude chránÏn a udrûován. Z d˘vodu 
ochrany ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch ploch p¯eváûnÏ parkovÏ upravené zelenÏ v zastavÏném území jsou funkËním 
ËlenÏním ÚP Obora vymezeny plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV), dalöí plochy zelenÏ jsou 
souËástí ploch ve¯ejné zelenÏ (PV). Nové plochy ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ jsou vymezeny ve vöech vÏtöích 
zastaviteln˝ch plochách (pro zastavitelnou plochu Z1 a Z2 je stanoven poûadavek na vymezení ve¯ejnÏ 
p¯ístupné zelenÏ v p¯edepsané územní studii).
 Z d˘vodu ochrany ploch zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského p˘dního fondu souvisejících 
se zastavÏn˝m územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem k charakteru území, blízkosti vodních tok˘ nebo 
existenci vzrostlé zelenÏ, vhodné umísùovat stavby jsou funkËním ËlenÏním ÚP Obora vymezeny plochy 
sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS).

d) Koncepce ve¯ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura
 Systém dopravní obsluhy zastavÏného území je moûné povaûovat jako celek za stabilizovan˝, 
vyhovující a p¯imÏ¯en˝ pot¯ebám i v˝znamu sídla.
 Z hlediska zajiötÏní poûadavk˘ nad místního v˝znamu je (v souladu se schválen˝mi ZÚR 
PlzeÚského kraje) vymezen koridor dopravní infrastruktury. Koridor, navrûen˝ jako územní rezerva, je 
souËástí propojení dálnice D5 a silnice I./27 v trase Rokycany - Radnice - KaznÏjov.

OznaËení plochy: D3, D4
Charakteristika plochy: Plocha bude chránÏna pro budoucí moûné vyuûití jako plocha 

koridoru pro dopravní infrastruktury (p¯eloûka silnice II. t¯ídy). Koridor 
je definován osou a plochou koridou o celkové öí¯ce 100 m.

 SilniËní doprava
 Plochy stávajících komunikací z˘stanou zachovány. Tím jsou ponechány územní rezervy pro 
p¯ípadné odstranÏní drobn˝ch bodov˝ch a liniov˝ch závad. V ûádném p¯ípadÏ nesmí dojít ke zhoröení 
öí¯kov˝ch pomÏr˘ silnic, ke zhoröení jejich technick˝ch parametr˘ a bezpeËnosti silniËního provozu.

 Místní komunikace
 ÚP Obora je vymezena síù místních komunikací (plochy ve¯ejn˝ch prostranství, plochy dopravní 
infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace), které slouûí v návaznosti na silniËní síù k zajiötÏní 
dopravní obsluhy jednotliv˝ch objekt˘ a k zajiötÏní pr˘chodnosti krajiny. U takto vymezené sítÏ místních 
komunikací musí b˝t zajiötÏna volná pr˘jezdnost a pr˘chodnost.
 Dopravní obsluha ploch p¯estaveb a zastaviteln˝ch ploch bude zajiötÏna kombinovanÏ: vyuûitím 
stávajících silniËních a místních komunikací a nov˝mi místními komunikacemi (v rámci jednotliv˝ch ploch 
funkËního vyuûití).
 Po p¯ijetí námitky Ë. 5 k návrhu ÚP (podal: pan Jaroslav Broû) nebude nadále, vzhledem k 
majetkov˝m pomÏr˘m v území, vyuûívána místní úËelová komunikace zp¯ístupÚující zemÏdÏlsk˝ areál ze 
severozápadu bez nutnosti pr˘jezdu vozidel zastavÏn˝m územím.
 Vzhledem k d˘leûitosti takové komunikace lze vöak novou komunikaci zajiöùující propojení 
dopravní obsluhy zemÏdÏlského areálu a severní Ëásti ¯eöeného území z¯ídit, za podmínky souladu takové 
stavby s regulativy funkËního vyuûití a projednání stavby s vlastníky pozemk˘ a dotËen˝mi orgány, jako 
souËást vymezen˝ch zemÏdÏlsk˝ch a dalöích ploch. RovnÏû m˘ûe b˝t stavba komunikace souËástí návrhu 
pozemkov˝ch úprav.
 ÚP Obora je navrûeno obnovení místní úËelové komunikace mezi h¯bitovem a silnicí III. t¯ídy na 
Dob¯íË jiûnÏ od sídla (plocha dopravní infrastruktury D1). Komunikace bude vyuûívána také k zajiötÏní 
rekreaËních funkcí krajiny (cyklostezka a p¯ístupová komunikace k navrhované rozhlednÏ). Pro zajiötÏní 
dopravního p¯ístupu k navrûené ËistírnÏ odpadních vod je navrûena místní komunikace (plocha dopravní 
infrastruktury D2).

 Komunikace pro pÏöí
 V zastaviteln˝ch plochách bude vybudována na hlavních komunikaËních tazích ucelená síù 
chodník˘. Budování chodník˘ na dalöích úsecích podél pr˘tahu silnic sídlem je p¯ípustné a doporuËené 
za podmínky, ûe realizací tÏchto za¯ízení nedojde ke zhoröení öí¯kov˝ch pomÏr˘ silnic a místních 
komunikací, ke zhoröení jejich technick˝ch parametr˘ a ke zhoröení bezpeËnosti silniËního provozu a bude 
zajiötÏno odvodnÏní p¯ilehl˝ch silniËních komunikací.

 Doprava v klidu
 U nové obytné zástavby v plochách p¯estavby a v zastaviteln˝ch plochách musí b˝t na pozemku 
rodinného domu (bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umístÏno min. jedno garáûové stání 
nebo odstavná plocha (pro kaûd˝ byt).
 V plochách p¯estavby a zastaviteln˝ch plochách s p¯evaûujícím funkËním vyuûitím pro bydlení 
bude zajiötÏna pot¯eba parkovacích stání pro osobní automobily na ve¯ejn˝ch plochách v poËtu:

 oznaËení plochy min. poËet parkovacích stání
 Z1 5
 Z2 5
 Z5 3
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 Pro rozvoj zástavby objekty obËanského vybavení a v˝roby a skladování platí, ûe pot¯ebná 
parkovací stání musí b˝t umístÏna na vlastních pozemcích p¯iléhajících ke stavbám.

 ZnaËené turistické a cyklistické trasy
 Z¯izování dalöích turistick˝ch stezek a cyklotras v ¯eöeném území je p¯ípustné a doporuËené. 
Jako znaËené cyklistické stezky budou vyuûívány p¯edevöím stávající i navrûené místní a úËelové 
komunikace.

 Hromadná doprava osob
 Stávající zastávky ve¯ejné autobusové dopravy budou zachovány.

 d.2) Technická infrastruktura
 Jsou p¯ípustná zejména tato nová za¯ízení technické infrastruktury v území:

 - ¯ady vodovod˘ pro ve¯ejnou pot¯ebu, ¯ady úËelov˝ch vodovod˘,
 - dalöí technologická za¯ízení a stavby pro zásobování pitnou vodou,
 - trasy potrubí zemÏdÏlsk˝ch závlah,
 - za¯ízení slouûící k odvádÏní sráûkov˝ch vod,
 - stoky oddílné splaökové kanalizace zaústÏné do Ëistírny odpadních vod,
 - stoky oddílné deöùové kanalizace, Ëerpací öachty oddílné splaökové kanalizace,
 - distribuËní trafostanice (vËetnÏ p¯ipojovacího vedení VN 22 kV),
 - venkovní trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzduöná vedení v nezastavÏném území,
 - podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzduöná vedení,
 - podzemní kabelové trasy NN,
 - fotovoltaické panely (pouze jako souËást st¯eöních konstrukcí staveb),
 - trasy STL plynovod˘,
 - kabelové trasy telekomunikaËní sítÏ a dalöí telekomunikaËní za¯ízení,
 - kabelové trasy NN slouûící pro VO (vËetnÏ svítidel VO),
 - kabelové trasy vedení místního rozhlasu (vËetnÏ reproduktor˘ místního rozhlasu).

 OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
 Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny 
vyuûitím upraven˝ch sklon˘ zpevnÏn˝ch povrch˘ a pomocí dalöích odvodÚovacích za¯ízení, vËetnÏ 
stávajících a nov˝ch úsek˘ oddílné deöùové kanalizace do p¯ilehl˝ch vodoteËí.
 Pro zlepöení odtokov˝ch pomÏr˘ a snadnÏjöí údrûbu budou v místech zv˝öeného nátoku 
povrchov˝ch vod do intravilánu obce z jeho okolí instalovány horské vpusti (s lapáky splavenin) Ëi 
realizována dalöí podobná technická opat¯ení (nap¯. záchytné p¯íkopy).

 Splaökové odpadní vody
 Vzhledem k morfologick˝m pomÏr˘m v území (sídlo se nachází na návröí, zástavba je 
orientována svojí nejstaröí Ëástí do mÏlkého údolí svaûujícího se k v˝chodu, novÏjöí Ëást zaloûená p¯eváûnÏ 
v 1. polovinÏ 20. století se svaûuje p¯eváûnÏ k severu) a vzhledem k ekonomick˝m moûnostem obce je 
t¯eba p¯ipustit, co do Ëasového, prostorového a ekonomického ¯eöení co nejflexibilnÏjöí ¯eöení likvidace 
splaökov˝ch odpadních vod.
 Proto jsou ÚP Obora navrûeny dvÏ lokality pro moûnou v˝stavbu Ëistírny odpadních vod 
(zastavitelná plocha Z6 a Z7). Tím je zajiötÏna moûnost vybudování oddÏlen˝ch systém˘ gravitaËní stokové 
sítÏ pro morfologicky v˝raznÏ odliöné Ëásti sídla. P¯edpokládá se v˝stavba modulárnÏ ¯eöeného systému 
technologie ËiötÏní odpadních vod (s moûností postupného p¯ipojení pouze skupiny staveb i vÏtöiny 
zástavby). Zachována z˘stane i moûnost vybudování Ëerpacích stanic v jednotliv˝ch Ëástech zástavby a 
následné Ëerpání splaökov˝ch vod na jedinou Ëistírnu odpadních vod.
 Koncepce ¯eöení tak umoûní vybudování jednotného systému pro celé sídlo a souËasnÏ umoûní 
¯eöení likvidace splaökov˝ch vod postupnÏ v Ëástech území dle ekonomick˝ch moûností obce a 
jednotliv˝ch stavebník˘.
 V objektech, kde není z technick˝ch d˘vod˘ moûné zajistit napojení na stokovou síù budou 
vyuûívány bezodtokové jímky nebo domovní Ëistírny odpadních vod zaústÏné do stávající kanalizace nebo 
vodoteËe. Podmínkou takového ¯eöení je vöak vûdy souhlas p¯ísluöného vodoprávního ú¯adu.

 Zdroje vody, zásobování vodou
 SouËasn˝ zp˘sob zásobování sídla Obora pitnou vodou bude zachován. ÿady rozvodné sítÏ 
ve¯ejného vodovodu budou rozöí¯eny do zastaviteln˝ch ploch. V objektech, kde není z technick˝ch d˘vod˘ 
moûné zajistit napojení na ve¯ejn˝ vodovod, budou vyuûívány individuální studny.

 Elektrifikace
 Zásobování sídla elektrickou energií bude zajiötÏno prost¯ednictvím stávajících trafostanic, které 
budou v p¯ípadÏ pot¯eby posíleny, a z¯ízením nov˝ch trafostanic v místech zv˝öeného odbÏru. ÚP Obora 
p¯edpokládá umístÏní nov˝ch trafostanic (nebo posílení stávajících) zejména v rámci zastaviteln˝ch ploch 
Z1, Z2 a Z3.
 Nové trafostanice budou p¯ipojeny z páte¯ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v 
podzemní trase kabelem VN 22 kV (v Ëástech, které procházejí zastavÏn˝m územím vûdy podzemní 
kabelovou trasou). Rozvody elektrické sítÏ NN v zastaviteln˝ch plochách budou vedeny vûdy podzemní 
kabelovou trasou.
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 Plynofikace
 Stávající za¯ízení pro rozvod plynu budou zachována a chránÏna. St¯edotlaká plynovodní síù 
bude rozöí¯ena do zastaviteln˝ch ploch.

 Telekomunikace
 TelekomunikaËní sítÏ budou dle pot¯eby rozöí¯eny do zastaviteln˝ch ploch.

 Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
 Rozvody VO a místního rozhlasu budou realizovány i v zastaviteln˝ch plochách. Nové vedení 
bude p¯eváûnÏ realizováno soubÏûnÏ s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.

 d.3) ObËanské vybavení
 ÚP Obora p¯edpokládá zachování vöech stávajících za¯ízení obËanského vybavení. Vzhledem k 
d˘leûitosti za¯ízení obËanského vybavení pro rozvoj území mohou b˝t vybraná za¯ízení (v souladu s 
regulativy funkËního vyuûití území) ve stávajícím zastavÏném území, zejména pak ve vymezen˝ch 
smíöen˝ch obytn˝ch plochách.
 Pro rozvoj za¯ízení obËanského vybavení je urËena zastavitelná plocha Z5 (stavba rozhledny s 
rekreaËním vyuûitím).

 d.4) Ve¯ejná prostranství
 Nejmenöí öí¯ka ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní komunikace zp¯ístupÚující 
pozemek bytového domu, je 12 m. P¯i jednosmÏrném provozu lze tuto öí¯ku sníûit aû na 10,5 m. Nejmenöí 
öí¯ka ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní komunikace zp¯ístupÚující pozemek rodinného 
domu, je 8 m. P¯i jednosmÏrném provozu lze tuto öí¯ku sníûit aû na 6,5 m.

 d.5) Nakládání s odpady
 ÚP Obora nevymezuje plochy, na kter˝ch by bylo p¯ípustné trvalé ukládání odpad˘ 
skládkováním.
 SouËasná koncepce zneökodÚování odpad˘ bude uplatnÏna i pro zastavitelné plochy a plochy 
p¯estavby. Koncepce p¯edpokládá zachování stávajících míst pro ukládání t¯ídÏného odpadu.

e) Koncepce uspo¯ádání krajiny
 Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje 
území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu 
p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po 
plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).

 e.1) NezastavÏné území
 NezastavÏn˝m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavÏného území nebo do zastavitelné 
plochy. ÚP Obora jsou navrûeny (jako zmÏny vyuûití území nestavební povahy) tyto plochy opat¯ení - 
zaloûení prvk˘ územního systému ekologické stability:

 popis opat¯ení: funkËní vyuûití území:
VU1 zaloûení lokálního biokoridoru LBK 29 plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NK)
VU2 zaloûení lokálního biokoridoru LBK 29 plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NK)
VU3 zaloûení lokálního biokoridoru LBK 30 plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NK)
VU4 zaloûení lokálního biokoridoru LBK 30 plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NK)

 Plochy opat¯ení jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ÚP Obora (V˝kres základního 
ËlenÏní, Hlavní v˝kres). Podmínky pro umisùování staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro funkËní plochy v 
nezastavÏném území jsou uvedeny v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m 
zp˘sobem vyuûití.

 e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
 SouËástí ÚP Obora jsou prvky nadregionálního a regionálního ÚSES (nadregionální biokoridor 
NRBK K49, do kterého je vloûeno regionální biocentrum RBC 1450).
 V ¯eöeném území jsou vymezeny tyto prvky místního územního systému ekologické stability:

- lokální biocentrum LBC 3
- lokální biocentrum LBC 4
- lokální biocentrum LBC 5
- lokální biokoridor LBK 24
- lokální biokoridor LBK 25
- lokální biokoridor LBK 26
- lokální biokoridor LBK 27
- lokální biokoridor LBK 28
- lokální biokoridor LBK 29
- lokální biokoridor LBK 30
- lokální biokoridor LBK 31
- interakËní prvky
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 Rozsah ploch urËen˝ch pro realizaci územního systému ekologické stability je vymezen graficky 
ve v˝kresu Ë. 2 ÚP Obora (Hlavní v˝kres).

 e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
 ÚP Obora je vymezena síù stávajících místních a úËelov˝ch komunikací zp¯ístupÚující 
zemÏdÏlské a lesní pozemky a slouûící k pÏöí turistice a rekreaËnímu vyuûívání krajiny. U takto vymezené 
sítÏ komunikací musí b˝t zajiötÏna volná pr˘chodnost a pr˘jezdnost pro dopravní obsluhu území. 
P¯ehrazování komunikací a stavÏní plot˘ s bránami není p¯ípustné.

 e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení a retenËní schopnosti
 V nezastavÏném území je p¯ípustné realizovat protierozní opat¯ení (ke sníûení úËink˘ vodní Ëi 
vÏtrné eroze).

 e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
 ZastavÏné území není, vzhledem k morfologii terénu, ohroûeno povodní.

 e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
 Pro zajiötÏní rekreaËních funkcí krajiny (pÏöí turistika, cyklotrasy) jsou chránÏny hlavní místní a 
místní úËelové komunikace procházející ¯eöen˝m územím.
 Pro zajiötÏní rekreaËních funkcí krajiny jsou v nezastavÏném území vymezeny plochy smíöené 
nezastavÏného území - rekreace a sport.
 Pro takto vymezené plochy platí, ûe pokud jsou souËasnÏ zahrnuty do ploch vymezeného 
systému ekologické stability (ÚSES), je prioritou zachování funkËnosti biocenter a biokoridor˘. Moûnosti 
rekreaËního vyuûívání jsou podmínÏny zachováním p¯írodních funkcí území.

 e.7) Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
 ÚP Obora nejsou vymezeny plochy, na kter˝ch by byla p¯ípustná tÏûba nerost˘.

f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
 ÚP Obora vymezuje z hlediska funkËního vyuûití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyuûití:

 Plochy smíöené obytné - historické jádro venkovského sídla (SH)
 Plochy smíöené obytné - historické jádro venkovského sídla jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní 
podmínek pro bydlení a pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a 
neruöící v˝roby v Ëástech sídla se zachovanou historickou zástavbou. Chov hospodá¯sk˝ch zví¯at není 
vylouËen, pokud splÚuje obecnÏ platné p¯edpisy. 

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích
  zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘.
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
  pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch smíöen˝ch obytn˝ch - historické jádro venkovského sídla lze 

zahrnout pozemky obËanského vybavení a neruöící v˝roby se stavbami 
a za¯ízeními, které:

 - sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb 
a za¯ízení ve svém okolí,

 - nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
 - sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
 - splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a 

za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.
 Prostorové uspo¯ádání: Zvláötní d˘raz bude kladen na zachování, vhodné doplnÏní a obnovu 

 architektonick˝ch hodnot stávajících historicky cenn˝ch staveb 
 (zejména hmoty stavby, ËlenÏní fasády, oken a dve¯í, materiálové 
 ̄eöení jednotliv˝ch stavebních prvk˘ a barevnost).

  Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi 
úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a 
architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení 
architektonické jednoty celku. Nová v˝stavba v zastavÏném území 
bude respektovat p˘vodní p˘dorysné ËlenÏní dvor˘. Nové stavby a 
zmÏny staveb v území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi 
které pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa.

  Z d˘vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro 
bydlení a dalöí související stavby, vËetnÏ pr˘Ëelí budov, v nichû jsou 
okna obytn˝ch místností, umístit aû na hranici pozemku nebo vozovky 
silnice (místní komunikace).
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 Plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
 Plochy smíöené obytné - venkovské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení a 
pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a neruöící v˝roby. Chov 
hospodá¯sk˝ch zví¯at není vylouËen, pokud splÚuje obecnÏ platné p¯edpisy.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích  

zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘.
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
  pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch smíöen˝ch obytn˝ch - venkovsk˝ch lze zahrnout pozemky 

 obËanského vybavení a neruöící v˝roby se stavbami a za¯ízeními, 
které:

 - sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb 
a za¯ízení ve svém okolí,

 - nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
 -  sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
 - splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a 

za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.
 Prostorové uspo¯ádání: Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi 

úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a 
architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení 
architektonické jednoty celku. Nové stavby a zmÏny staveb v 
zastavÏném území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které 
pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa.

 Plochy bydlení - venkovské (BV)
 Plochy bydlení - venkovské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení v 
p¯eváûnÏ rodinn˝ch domech v kvalitním prost¯edí, umoûÚujícím neruöen˝ a bezpeËn˝ pobyt a kaûdodenní 
rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve¯ejn˝ch prostranství a obËanského vybavení.

  RozdÏlení plochy dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky rodinn˝ch dom˘, souvisejících zahrad a dalöích
  zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘.
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
  pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch bydlení - venkovské lze zahrnou pozemky staveb bytov˝ch 

dom˘, pokud charakter této plochy a její uspo¯ádání dovoluje 
umístÏní tÏchto staveb. Do ploch bydlení - venkovské lze zahrnout 
pozemky obËanského vybavení se stavbami a za¯ízeními, které:

 - sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb 
a za¯ízení ve svém okolí,

 - nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
 -  sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
 - splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a 

za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.
 Prostorové uspo¯ádání: Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi 

úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a 
architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení 
architektonické jednoty celku. Nové stavby a zmÏny staveb v 
zastavÏném území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které 
pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa.

 Plochy individuální rekreace (RI)
 Plochy rekreace jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro individuální rekreaci.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky stávajících staveb pro rodinnou rekreaci,
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 Nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní, zejména pak umísùování nov˝ch staveb pro rodinnou 

rekreaci.
 Prostorové uspo¯ádání: Pro stavby pro rodinnou rekreaci v ploöe platí, ûe na stávajících 

stavbách lze provádÏt udrûovací práce a stavební úpravy, které 
nevyûadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nástavby a 
p¯ístavby staveb pro rodinnou rekreaci jsou vylouËeny.
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 Plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
 Plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní 
podmínek pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a k zajiötÏní 
podmínek pro jejich uûívání v souladu s jejich úËelem.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro vzdÏlávání 

a v˝chovu, sociální sluûby, péËi o rodinu, zdravotní sluûby, kulturu, 
ve¯ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a 
administrativu, tÏlov˝chovu a sport, ubytování, stravování, sluûby, vÏdu 
a v˝zkum.

 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch obËanského vybavení lze zahrnout stavby byt˘ sluûebních a 

majitel˘ za¯ízení a dalöích staveb pro bydlení, pokud charakter této 
plochy a její uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.

  Do ploch obËanského vybavení lze zahrnout pozemky neruöící v˝roby 
se stavbami a za¯ízeními, které:

 - sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb 
a za¯ízení ve svém okolí,

 - nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
 - sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
 - splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a 

za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby (OH)
 Plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní 
podmínek pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání církevních staveb a poh¯ebiöù.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky církevních a náboûensk˝ch staveb,
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky ve¯ejn˝ch poh¯ebiöù,
  pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy obËanského vybavení - sport (OS)
 Plochy obËanského vybavení - sport jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro 
p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání sportovních staveb a za¯ízení.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro sport.
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch obËanského vybavení - sport lze zahrnout stavby byt˘ 

sluûebních a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy a její 
uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.

 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy obËanského vybavení - rekreace (OR)
 Plochy obËanského vybavení - rekreace jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro 
p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání rekreaËních a sportovních staveb a za¯ízení.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro rekreaci  

(zejména tábo¯iötÏ a dalöí ubytovací za¯ízení odpovídajícího rozsahu, 
rekreaËní louky, h¯iötÏ a dalöí sportovní za¯ízení).

 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch obËanského vybavení - rekreace lze zahrnout stavby byt˘ 

sluûebních a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy a její 
uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.

 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba (VD)
 Plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní 
vyuûití pozemk˘ staveb pro v˝robu a skladování v p¯ípadech, kdy z d˘vodu negativních vliv˘ tÏchto staveb 
je vylouËeno zaËlenÏní pozemk˘ s tÏmito vlivy do ploch jiného zp˘sobu vyuûití.
 I pro tato za¯ízení vöak platí, ûe negativní úËinky a vlivy tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat 
provoz a uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p¯ípustnou míru, 
danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
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  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení pro v˝robu a skladování v rozsahu, kter˝ 

nenaruöí uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí,
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
  pozemky a za¯ízení obËanské vybavenosti (zejména stavby pro 

maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za¯ízení).
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba lze zahrnout 

stavby byt˘ sluûebních a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy 
a její uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.

 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba (VZ)
 Plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití 
pozemk˘ zemÏdÏlsk˝ch staveb v p¯ípadech, kdy z d˘vodu negativních vliv˘ tÏchto staveb je vylouËeno 
zaËlenÏní pozemk˘ s tÏmito vlivy do ploch jiného zp˘sobu vyuûití.
 Pro stavby a za¯ízení platí, ûe negativní úËinky a vlivy tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat 
provoz a uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p¯ípustnou míru, 
danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní a p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení pro zemÏdÏlskou v˝robu a skladování,
 Dalöí p¯ípustné vyuûití:  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
  pozemky a za¯ízení obËanské vybavenosti (zejména stavby pro 

maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za¯ízení).
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch v˝roby a skladování lze zahrnout pozemky dalöích staveb a 

za¯ízení pro v˝robu, pokud sv˝m charakterem splÚují podmínky na 
umístÏní v této ploöe. Do ploch v˝roby a skladování lze zahrnout 
stavby byt˘ sluûebních a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy 
a její uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.

 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy technické infrastruktury (TI)
 Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití pozemk˘ v p¯ípadech, 
kdy vyuûití pozemk˘ pro tuto infrastrukturu vyluËuje jejich zaËlenÏní do ploch jiného zp˘sobu vyuûití a kdy 
jiné vyuûití tÏchto pozemk˘ není moûné. 
 Pro ostatní plochy funkËního vyuûití platí, ûe liniová vedení sítí technické infrastruktury je 
p¯ípustné vést i jinou plochou.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provoznÏ 

souvisejících za¯ízení (vodovod˘, vodojem˘, kanalizace, Ëistíren 
odpadních vod, staveb a za¯ízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 
energetick˝ch vedení, komunikaËních vedení a za¯ízení ve¯ejné sítÏ, 
plynovod˘, ropovod˘ a produktovod˘),

 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní infrastruktury,
  pozemky krajinné a sídelní zelenÏ.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
 Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití pozemk˘ 
silniËních dopravních staveb a za¯ízení a k zajiötÏní dopravní p¯ístupnosti jin˝ch ploch.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky silnic a vybran˝ch místních komunikací (vËetnÏ pozemk˘, na 

kter˝ch jsou umístÏny souËásti komunikace jako náspy, zá¯ezy, opÏrné 
zdi, mosty a doprovodná a izolaËní zeleÚ).

 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb dopravních za¯ízení a dopravního vybavení (zejména 
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),

  pozemky a za¯ízení technické infrastruktury.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DK)
 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace jsou vymezeny za úËelem 
zajiötÏní pr˘chodnosti krajinou (nezastavÏná území), zajiötÏní p¯ístupnosti vybran˝ch staveb umístÏn˝ch v 
krajinÏ a obsluhy souvisejících zemÏdÏlsk˝ch a lesních pozemk˘.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky místních a místních úËelov˝ch komunikací (vËetnÏ pozemk˘, 

na kter˝ch jsou umístÏny souËásti komunikace jako náspy, zá¯ezy, 
opÏrné zdi, mosty a doprovodná a izolaËní zeleÚ).
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 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb dopravních za¯ízení a dopravního vybavení (zejména 
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),

  pozemky a za¯ízení technické infrastruktury.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
 Plochy ve¯ejn˝ch prostranství jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯imÏ¯ené 
umístÏní, rozsah a dostupnost pozemk˘ ve¯ejn˝ch prostranství a k zajiötÏní podmínek pro jejich uûívání v 
souladu s jejich v˝znamem a úËelem.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky ve¯ejn˝ch prostranství.
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluËitelné s 

úËelem ve¯ejn˝ch prostranství.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
 Plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro 
p¯imÏ¯ené umístÏní, rozsah a dostupnost pozemk˘ ve¯ejné zelenÏ.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: upravené plochy ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ.
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky dalöích druh˘ ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související obËanské, dopravní a technické infrastruktury 

sluËitelné s úËelem ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejné zelenÏ.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
 Plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ jsou vymezeny zejména za úËelem 
vyuûívání zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského p˘dního fondu souvisejících se zastavÏn˝m územím.
 Jde o pozemky, které se v˝znamnÏ podílejí na utvá¯ení charakteru urbanizovaného území nebo 
jsou v˝znamnÏ dotËeny limity vyuûití území, a proto je na nich nutné omezit moûnost umísùování staveb a 
dalöích za¯ízení.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky zahrad a dalöí zemÏdÏlské p˘dy související s obytn˝m 

územím.
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky ostatních ploch a krajinné zelenÏ,
  pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství v rozsahu, 

kter˝ odpovídá velikosti souvisejících pozemk˘,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy p¯írodní (NP)
 Plochy p¯írodní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro ochranu p¯írody a krajiny. 
Cílem vymezení je územní ochrana zvláötÏ chránÏn˝ch území a ochrana ekosystém˘ územního systému 
ekologické stability a dalöích ekologicky cenn˝ch Ëástí území (ekologické kostry území).
 Pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda¯ovat z hlediska 
mimoprodukËních funkcí v souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajiny.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky biocenter ÚSES a dalöích zvláötÏ chránÏn˝ch a chránÏn˝ch 

Ëástí p¯írody.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve¯ejn˝ch 

prostranství (vËetnÏ tras turistick˝ch stezek, cyklostezek a nauËn˝ch 
stezek) sluËitelné s úËelem ochrany p¯írody a krajiny,

 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy lesní (NL)
 Plochy lesní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek vyuûití pozemk˘ pro les, vËetnÏ jeho 
hospodá¯sk˝ch funkcí.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení lesního hospodá¯ství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NK)
 Plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ jsou vymezeny zejména za úËelem 
zajiötÏní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability a dalöích 
ekologicky cenn˝ch území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat¯ení a revitalizace 
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vodních tok˘, opat¯ení pro ochranu povrchov˝ch a podzemních vod, pro ochranu p¯ed povodnÏmi a pro 
zv˝öení retenËních schopností krajiny. Pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu v ploöe je nutné 
obhospoda¯ovat z hlediska mimoprodukËních funkcí v souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajiny.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: ostatní plochy krajinné zelenÏ.
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu s up¯ednostnÏním 

mimoprodukËních funkcí, vËetnÏ úËelov˝ch komunikací slouûících k 
jejich obhospoda¯ování,

  pozemky vodních ploch a vodních tok˘,
  pozemky p¯irozen˝ch a p¯írodÏ blízk˝ch ekosystém˘,
  pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (vËetnÏ 

tras turistick˝ch stezek, cyklostezek a nauËn˝ch stezek) sluËitelné s 
úËelem ochrany p¯írody a krajiny.

 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy smíöené nezastavÏného území - rekreace a sport (NR)
 Plochy smíöené nezastavÏného území - rekreace a sport jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní 
rekreaËních funkcí krajiny, zajiötÏní podmínek pro specifické formy rekreace a sportu.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: rekreaËnÏ intenzivnÏ vyuûívané Ëásti lesa, krajinné zelenÏ a dalöí 

pozemky slouûící k rekreaËním a sportovním Ëinnostem (zejména 
tábo¯iötÏ, rekreaËní louky, h¯iötÏ a dalöí sportovní za¯ízení),

 P¯ípustné vyuûití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy zemÏdÏlské (NZ)
 Plochy zemÏdÏlské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯evaûující zemÏdÏlské 
vyuûití.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu.
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství,
  plochy krajinné a doprovodné liniové zelenÏ,
  pozemky související technické a dopravní infrastruktury (úËelové 

komunikace slouûící k obhospoda¯ování pozemk˘), stavby a jiná 
opat¯ení pot¯ebná ke zp¯ístupnÏní pozemk˘, k ochranÏ a zúrodnÏní 
p˘dního fondu, k ochranÏ ûivotního prost¯edí, zvelebení krajiny a 
zv˝öení ekologické stability dle schválen˝ch pozemkov˝ch úprav.

 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV)
 Plochy vodní a vodohospodá¯ské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro nakládání s 
vodami, ochranu p¯ed jejich ökodliv˝mi úËinky a suchem, regulaci vodního reûimu území a plnÏní dalöích 
úËel˘ stanoven˝ch právními p¯edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p¯írody a krajiny.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyûití: pozemky vodních ploch,
  pozemky koryt vodních tok˘ vËetnÏ doprovodn˝ch porost˘.
 Dalöí p¯ípustné vyuûití: pozemky urËené pro p¯evaûující vodohospodá¯ské vyuûití.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Uspo¯ádání funkËního vyuûití ploch je vymezeno ve v˝kresu Ë. 2 (Hlavní v˝kres). Dalöí 
podmínky prostorového uspo¯ádání a poûadavky na umisùování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy 
a plochy p¯estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce ÚP Obora.

g) Vymezení ploch ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s právem vyvlastnÏní
 Ve¯ejnÏ prospÏönou stavbou jsou vybrané stavby dopravní a technické infrastruktury urËené k 
rozvoji území. Ve¯ejnÏ prospÏön˝m opat¯ením je opat¯ení nestavební povahy slouûící ke sniûování 
ohroûení území a k rozvoji nebo k ochranÏ p¯írodního, kulturního a archeologického dÏdictví.
 Pro ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a opat¯ení, které mají liniov˝ charakter platí, ûe právo vyvlastnÏní i 
uplatnÏní p¯edkupního práva bude uplatnÏno pouze na plochy nezbytné k jejich v˝stavbÏ a plochy 
nezbytné k zajiötÏní jejich v˝stavby a ¯ádného uûívání pro stanoven˝ úËel.

 g.1) Technická infrastruktura
 ÚP Obora jsou vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení s právem vyvlastnÏní (na 
tyto plochy se vztahuje i p¯edkupní právo dle §101 STZ), vöe k. ú. Obora u KaznÏjova:

 popis pozemek KN Ë.: p¯edkupní právo:
VT1 Ëistírna odpadních vod (»OV) 1364, 1366, 1367, 1369 Obec Obora
VT2 Ëistírna odpadních vod (»OV) 735/2, 736, 737, 738, 739, 740/3,
  750, 776/1, 773/1, 773/2 Obec Obora
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 g.2) Dopravní infrastruktura
 ÚP Obora jsou vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení s právem vyvlastnÏní (na 
tyto plochy se vztahuje i p¯edkupní právo dle §101 STZ), vöe k. ú. Obora u KaznÏjova:

 popis pozemek KN Ë.: p¯edkupní právo:
D1 místní komunikace 1884/2 Obec Obora
D1 místní komunikace 773/1, 965/2  Obec Obora

 g.2) Zaloûení prvk˘ územního systému ekologické stability
 ÚP Obora jsou vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení s právem vyvlastnÏní (na 
tyto plochy se vztahuje i p¯edkupní právo dle §101 STZ), vöe k. ú. Obora u KaznÏjova:

 popis pozemek KN Ë.: p¯edkupní právo:
VU1 zaloûení lokálního biokoridoru 1619/1, 1623/1, 1625, 1627,
  1628/1, 1628/2, 1629/1, 1630/1,
  1630/2, 1631, 1632, 1633, 1634,
  1636 Obec Obora
VU2 zaloûení lokálního biokoridoru 1517, 1518 Obec Obora
VU3 zaloûení lokálního biokoridoru 588/1, 609, 610/1, 617/1 Obec Obora
VU4 zaloûení lokálního biokoridoru 779/1, 779/2, 780, 782, 783, 784,
  785/1, 785/2, 786, 787, 788, 789,
  790, 967/3, 967/4, 968/2 Obec Obora

 Rozsah ploch pro ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a opat¯ení s právem vyvlastnÏní je vymezen ve 
v˝kresu Ë. 3 ÚP Obora (V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací), uvedená Ëísla pozemk˘ 
KN jsou souËástí mapového podkladu.

h) Vymezení dalöích ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s p¯edkupním právem
 Ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a opat¯ení, pro které je moûné uplatnit pouze p¯edkupní právo dle 
§101 STZ nejsou ÚP Obora vymezeny.

i) Vymezení ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií
 ÚP Obora jsou jako plochy s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územními studiemi vymezeny 
zastavitelné plochy Z1 a Z2.
 P¯edmÏtem ¯eöení územních studií bude zejména zp¯esnÏní moûné kapacity území pro 
p¯edpokládan˝ úËel vyuûití a návrh ËlenÏní lokalit na stavební pozemky tak, aby byla zajiötÏna koordinace 
poûadavk˘ vlastník˘ pozemk˘ a zajiötÏna moûnost dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy.
 V rámci ploch pro bydlení bude v kaûdé zastavitelné ploöe ¯eöené studií vymezena plocha 
ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ o velikosti min. 500 m2.

 Rozsah ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií je vymezen ve v˝kresu Ë. 1 ÚP 
Obora (V˝kres základního ËlenÏní území). 

j) Údaje o poËtu list˘ územního plánu a poËtu v˝kres˘
 Textová Ëást ÚP Obora má 14 Ëíslovan˝ch stran, titulní list a 4 neËíslované strany (údaje o 
po¯izovateli a projektantovi, záznam o úËinnosti a obsah).
 Grafická Ëást ÚP Obora má 3 v˝kresy (1. V˝kres základního ËlenÏní území, 2. Hlavní v˝kres, 3. 
V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací) kaûd˝ o rozmÏru 126/118,8 cm. V˝kres Ë. 2 (Hlavní 
v˝kres) má navíc samostatnou legendu o rozmÏru 42/59,4 cm.
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