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PLOCHY OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI OV

pøípustné: veškeré druhy reqionální a stabilizované základní obèanské vYbavenosti, zøizované pøevážnì
ve veøejném zájmu a na nekomerèní i komerèní bázi (zaøízení správy, základní a mateøské
školy, pøedškolní, výchovná, kulturnì spoleèenská, stravovací a ubytovací zaøízení, zaøízení
prodeje a služeb), souèástí jsou parkovištì pro potøeby vybavenosti, integrované služební
byty, plochy vyhrazené zelenì, zahrnující vnitroareálové plochy (komunikace, sportovní
v bavení, arkovištì atd. a loch areálové v hrazené zelenì

podmínìnì doplòková zaøízení drobné výroby a dopravní vybavenosti (ÈS PH)
øí ustné:

Plochy veøejné vybavenosti jsou urèeny pro umístìní obslužných èinností regionálního významu,
zøizovaných ve veøejném zájmu a na nekomerèní bázi s pøevahou specifických zaøízení, plnì
využívajících vlastní pozemky a objekty s možností zaèlenìní souvisejících obytných objektù a
doprovodného výrobního a technického zázemí.

Urèujícím typem zástavby jsou vìtšinou nízkopodlažní objekty specifických forem, vìtšinou solitérní
objekty, jejichž øešení musí zohlednit zástavbu vokolních plochách. Zástavba musí odpovídat
požadavkùm, kladeným na plochy, ležící v ochranném pásmu hradu. Urèujícímu typu zástavby se
musí svým charakterem pøizpùsobit i stavby, urèené pro jiné pøípustné èinnosti.

Podmínìnì pøípustná doplòková zaøízení drobné výroby musí funkènì souviset s pøíslušnou
vybaveností a tato nebudou obtìžovat hlavní funkci ani navazující veøejné prostory.

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je øešeno v objektu nebo v rámci pøíslušné plochy.

PLOCHY SPORTU A REKREACE SR "

pøípustné: veškerá zaøízení pro sport a rekreaci místního i regionálního významu, nekrytá i v objektech
s pøevahou úpravy pozemku, letní i celoroèní sportovní a rekreaèní areály, drobné úèelové
stavby, integrovaná zaøízení související vybavenosti, stavby pro celoroèní ubytování, služební
b t

podmínìnì campingy, doplòková zaøízení drobné výroby, dopravní vybavenosti
øí ustné:

Plochy sportu a rekreace jsou urèeny pro sportovní a rekreaèní aktivity místního i regionálního
významu s intenzivnì využitými pozemky s pøevládajícím podílem upraveného povrchu (zpevnìný,
nezpevnìný) a objektù plnì využívajících pøíslušné pozemky s možností zaèlenìní souvisejících
obytných objektù a doprovodné vybavenosti.

Urèujícím typem zástavby jsou nízkopodlažní, vìtšinou solitérní objekty místnì tradièních i
specifických forem, jejichž øešení je podmínìno funkcí, musí však odpovídat požadavkùm, kladeným
na plochy, ležící vochranném pásmu hradu. Urèující typ zástavby mùže být doplnìn drobnìjšími

objekty, urèenými pro jiné pøípustné a podmínìnì pøípustné èinnosti, které zohlední zástavbu " na okolních plochách. -

Podmínìnì pøípustná doplòková zaøízení drobné výroby musí funkènì souviset s pøíslušnou sportovnì
rekreaèní èinností a nebudou obtìžovat hlavní funkci ani navazující veøejné prostory.

Pobytové rekreaèní louky a jiné extenzivnì využívané sportovní plochy, jsou zaøazeny do kr~jinné
zelenì.

i Odstavení vozidel pro novou výstavbu je øešeno ze 100% mimo plochu v rámci pøilehlé lokality.

~ PLOCHY ZEMÌDÌLSKÉ VÝROBY VZ

I ~c" pøfpustné: zaøízení P[~ soustøe~ìný ~hov ~o§Podáøských zví~t, ~Iadov~! a zpra~á~~d~tú ci~ C "., žfiiioèišnev roD ;-Krmiv asteWa, zemedìTSkesluZD ,s o enes a romnstíKou --"7!

'" j,
~ podmínìnì doplòková zaøízení drobné výroby a vybavenosti pro potøeby areálù nepoškozující prostøedf

t, pøípustné: pro chov, parkovištì, dopravní zaøízení (ÈS PH), zaøízení pro krátkodobé ubytování
I ~ zamìstnancù a návštìv

Plochy zemìdìlské výroby jsou urèeny pro lokalizaci staveb a areálù soustøedìné zemìdìlské výroby.
Negativní vlivy této výroby nesmí nadmìrnì zatìžovat okolní obytné plochy. Veškeré parametry
výroby, druh chovaných zvíøat, jejich poèet a zpùsob ustájení, musí být pøizpùsobeny hygienickým
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požadavkùm, plynoucích ze stávající urbanistické struktury lokality, pøíp. navrženého ochranného
pásma živoèišné výroby.

Urèujícím typem zástavby jsou jednopodlažní stáje, výrobní a skladovací haly, pøípadnì specifické
odkryté technologie. Zaøízení areálu musí svým vnìjším vzhledem odpovídat požadavkùm, kladeným
na plochy, ležící v ochranném pásmu kulturní památky hradu. Areály je nutno opatøit doprovodnou a
izolaèní zelení.

Vzhledem k potenciálnímu nebezpeèí úèinkù na ŽP je tøeba sledovat zabezpeèení proti jejich vzniku, a
v pøípadì potøeby, odstranit jejich zdroj.

Podmínìnì pøípustná doplòková zaøízení drobné výroby, vybavenosti a krátkodobého ubytování
nesmí být nad pøípustnou míru obtìžována negativními vlivy výroby na ŽP.

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je øešeno zásadnì v objektu nebo v rámci pøíslušné plochy.

PLOCHY VÝROBN~ TECHNICKÉ ÈiNNOSTI A SMíŠENÝCH AKTIVIT VS

pfípustné: výrobnì technická èinnost. výroba místního významu. místní i reaionální komerèní
v~bavenost. areály zemìdìlských služeb a zázemí rostlinné výroby, výrobní služby nerušící
kontaktní bydlení, doplòkové služby, související služby, služby cestovního ruchu a
agroturistiky, související administrativa, bydlení a ubytování zamìstnancù a návštìv,
arkovištì

podmíneènì doplòková zafízení vybavenosti pro potøebu lokality - obchod, služby, stravování, ubytování,
fí ustné: zdravotnictví, do ravní v bavenost ÈSPH)

Plochy jsou urèeny pfedevším pro servis rostlinné výrobì a pro umístìní dalších odvìtví výroby a
služeb, podnikatelských aktivit pøevážnì místního významu ve sférách navazující komerèní
vybavenosti, drobnìjší výroby a živnostenských provozù. Zahrnují v èase promìnlivé plochy více èi
ménì koncentrované zástavby obce v možné souvislosti s okolní obytnou zástavbou. Pøipouští se
pøíležitostné ukázky provozování tradièních øemesel.
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Urèujícím typem objemovì rùznorodé zástavby jsou pøevážnì nízkopodlažní halové objekty

vybavenosti a výroby, jejichž øešení je prioritnì podøízeno funkci. Urèující typ zástavby mùže být

doplnìn drobnìjšími objekty, urèenými k plnìní podmínìnì pøípustné èinnosti. Urèující typ zástavby

nesmí svými objemy narušit siluetu ani strukturální charakter menšího sídelního útvaru.

Odstavení vozidel pro novou výstavbu ze 100% v objektu nebo v rámci pøíslušné plochy.

PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI TV

prrpustné: veškerá plošná zarrzenr technické infrastrukturv regionálního i místního významu, sklady,

arážování a arkování ro obsluhu a servisní èinnost s o'enou s technickou v baveností

podmínìnì doplòková zaøízení dopravní vybavenosti a vybavenosti pro potøeby lokality, zarízení pro

rí ustné: krátkodobé ub tování zamìstnancù a návštìv

Plochy technické vybavenosti jsou urèeny pro umístìní veškerých staveb a zarízenr pro zásobování

elektrickou energií, plynem, teplem, vodou a jinými médií, pro odvádìní a èištìní odpadních vod, pro

telekomunikace a radiokomunikace, technické služby obce a údržbu silnic, nakládání s odpady

regionálního významu, která s ohledem na specifiku (ochranná pásma) nepøipouští jiné využití plochy.

Zaøízení technické infrastruktury místního významu, která nevyžadují stanovení hygienického

ochranného pásma, mohou být zahrnuta do pøíslušných ploch jiného funkèního využití, pro které

slouží.

Urèujícím typem zástavby jsou odkryté technologie nebo pøevážnì jednopodlažní specifické objekty.

Zaøízení areálu musí svým vnìjším vzhledem odpovídat požadavkùm, kladeným na plochy, ležící

v ochranném pásmu kulturní památky hradu. Areály je nutno opatøit doprovodnou a izolaèní zelení.

Podmínìnì pøípustná doplòková zaøízení vybavenosti a krátkodobého ubytování nesmí být nad

pøípustnou míru obtìžována negativními vlivy zaøízení technické vybavenosti na ŽP.

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je øešeno zásadnì v objektu nebo v rámci pøíslušné plochy.

PLOCHA SILNICE I. TØiOY OS

prípustné: liniová komunikace. koridor základní silnièní sítì - silnice I. tøídy, silnièní doprava, souèástí je

úprava køižovatky ve vazbì na ÈSPH, pìší provoz (vèetnì chodníkù), liniová veøejná zeleò

travnaté ás atd.

podmínìnì odstavná a parkovací stání, sítì technické infrastruktury

rí ustné:

Hlavní funkcí plochy je dopravní obsluha území. Plochy zahrnují pozemní komunikace - silnice I. trídy.

Požaduje se respektování ochranných pásem a maximální zapojení dopravní trasy do krajiny

doprovodnou zelení.

PLOCHY SILNICE III. TØiOY A MisTNicH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKACi OK

prrpustné: liniové komunikace. koridory základní silnièní sítì - silnice III. tøídy a místních obslužných '---,-

komunikací, silnièní doprava, plochy pro cyklistický provoz, vymezené chodníky pro pìší
rovoz, liniová vere.ná zeleò ale.e, travnaté ás atd. '

podmínìnì odstavná a parkovací stání, sítì technické infrastrukturyrí ustné: .

J' Hlavní funkcí plochy je dopravní obsluha území. Plochy zahrnují pozemní komunikace - silnice III.

tøídy a místní obslužné komunikace, souèástí ploch jsou vymezené minimálnì jednostranné chodníky.

, Požaduje se respektování ochranných pásem a maximální zapojení dopravní trasy do krajiny

~ doprovodnou zelení. r

,-~-PL.OCt,JY OS1=ATNLC~ ~šLcH--KOMUN.\KACí, " c c~ , ,. " c "
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pFipustné: liniové komunikace a prostranstvi. komunikace pro dopravnì zklidnìný provoz, pro cyklistický
provoz, komunikace a prostranství pro pìší provoz, liniová veøejná zeleò (aleje, travnaté pásy
atd.)

podmínìnì odstavná a parkovaci stáni, sitì technické infrastruktury
pFípustné:

Hlavní funkci plochy je dopravni obsluha územi. Plochy zahrnuji pozemni komunikace mistni obslužné
a komunikace a prostranství pro pìší. Požaduje se maximálni zapojení tras do krajiny doprovodnou
zelení.

PLOCHY ŽELEZNIC OZ

pFipustné: liniové koridory železnièní sítì, železnièni a kolejová doprava,_odstavováni vozidel železnièni
dopravy, železnièní zaøízení a stavby související s železnièní dopravou, plochy pro nakládku
a vykládku, manipulaèní plochy, odstavná a parkovací stání, stavby technické infrastruktury,
komunikace, zeleò

ínìnì služební byty, doplòková zaFízení vybavenosti pro potFeby plochy (veøejné stravování,
ustné: obchod, služb ,zaøízení ro krátkodobé ub tování zamìstnancù a návštìv

Hlavní funkcí plochy je dopravní vybavení. Plo~y zahrnují železnièní tratì a kolejištì, vlakové
zastávky a železnièní zaøízení, sloužící kolejové veøejné a nákladní dopravì.

Požaduje se respektování ochranných pásem. Podmínìnì pøípustná doplòková zaøízení vybavenosti
a krátkodobého ubytování nesmí být nad pøípustnou míru obtìžována negativními vlivy zaøízení
dopravní vybavenosti na ŽP.

PLOCHY OOPRAVNi VYBAVENOSTI OV

pFípustné: veøejná doprava a její stavby. autoQusové zastávky, specifická plošná dopravní zaøízenímístniho i r. " ., arkovištì, ÈSPH

podminìnì doplòková zaFízení vybavenosti pro potFeby areálù (obchod, služby, stravování), zaFízeni pro
øí ustné: krátkodobé ub tování zamìstnancù a návštìv

Hlavní funkci plochy je dopravni obsluha území. Plochy zahrnují plochy a stavby pro servis a
odstavování motorových vozidel místního i regionálního významu a veøejné dopravy. Oznaèeny jsou
pouze veøejné plochy zaøízení dopravní vybavenosti, která jsou nedílnou $ouèástí pøíslušných ploch
jiného funkèního využití, pro které bezprostøednì slouží a mohou být zahrnuta do tìchto ploch.

Podmíneènì pøípustná doplòková zøízení souvisejících služeb nesmí být nad pøípustnou míru
obtìžována negativními vlivy zaøízení dopravní vybavenosti na ŽP.

Urèujícím typem zástavby jsou specifické objekty, pøevážnì jednopodlažní.
',-

POPIS JEDNOTLIVÝCH KATEGORií FUNKÈNíHO VYUŽITí NEZASTAVITELNÝCH PLOCH

Pro úèely výkresu è.2 jsou vymezeny následující kategorie funkèního využití nezastavitelných ploch:

PLOCHY URBANIZOVANÉ ZELENÌ ZU

pFipustné: park~. hFbitovy. pobytové louky, rekreaèní lyžarské tratì a drobné svahy, ochranná,
do rovodná a ostatní ne ob tová veøe.ná mìstská zeleò

podmínìnì doplòující plochy sportu a rekreace - víceúèelová nekrytá hFištì, jezdecké a bìžecké stezky

Fí ustné: se s ortovními rvk, drobné úèelové stavb

~4l--P~chyjs~ ~e~ I?!Q ~el~é ~e~ ~en~v~ uQr-žo~n~ v~jn~ pfJ§tu~é ~ vY1lra~n~ze~nL -~~
.. s pFevahou umìlých krajinných úprava komponované vegetace s funkcí rekreaèní, okrasnou a

ekologicko stabilizaèní.
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PLOCHY KRAJINNÉ ZELENÌ ZK
" pFipustné: lesni porosty. pFirozené nebo pFirodì blizké poros~ - remizky, bFehové porosty, liniové

kra.inné rvk, ochranná, do rovodná zeleò a ostatni ne ob tová veøe.ná kra"inná zeleò
podminìnì doplòujici plochy sporu a rekreace - bìžecké stezky se sportovnimi prvky, drobné úèelové
pøípustné: stavby, drobné vyhlidkové vìže. kaple, zaøízení technického vybavení nadøazených

s stémù

Plochy jsou urèeny pro umistìni pøírodnich i umìlých kultur pFirodniho charakteru a úprav s funkci
hospodáFskou, rekreaèni a ekologicko stabilizaèní.

PLOCHY PRODUKÈNI ZEMÌDÌLSKÉ PODY ZP
pFípustné: orná pùda. speciální kultury s hospodáFským využitim. trvalé travní porosty - hospodáFsky

využívané louky a pastviny, kapacitní sady, plochy ekologického farmaøení, remízky
ochranné a do rovodné zelenì

podmínìnì samostatné skleníky, seníky, hnojištì, silážni jámy, stáje, drobné objekty pro zajištìni nutné
Fí ustné: údržb loch, drobné v hlidkové vìže

Plochy jsou urèeny pro intenzivni obhospodaFováni zemìdìlské pùdy pro zemìdìlskou rostlinnou i
živoèišnou produkci s funkcemi hospodáøskou a ekologicko stabilizaèní.

VODNI PLOCHY A TOKY VO
~

pFipustné: øek~. potok~. umìlé kanály. pFirozené i umìlé vodni nádrže. vodohospodáFská zaFizeni a
ú rav

zaFizeni pro chov ryb, zaFizeni pro sportovni rybaøeni a vodni sporty a rekreaci, mola,
Fistavištì

Plochy jsou urèeny pro vodní plochy a pro plochy bažin a mokFin, vzniklých pFirozeným zaplavovánim.
Pøevažujícími jsou funkce hospodáøské, rekreaèní a ekologicko stabilizaèní.

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Zásady urbanistická koncepce, využití ploch a jejich uspoøádání, vèetnì øešení dopravy, jsou
stanoveny ve výkresu è.2 grafické èásti a v kapitolách B3, B4 a B7 textové èásti územního plánu.

Závazné principy urbanistické koncepce ÚPO Bezdìz jsou následující:
- Urbanistická koncepce vychází z hlavní zásady respektováni nadmístní pøírodní, krajinné,

historické a kulturní dominanty dvou vrchù Velkého i Malého Bezdìzu se zøíceninou Státního
hradu Bezdìz - bývalého královského hradu. Pro urbanistickQu koncepci je zásadním
požadavkem využití tohoto potenciálu pro smìrování navrhovaného rozvoje.

- Stavební i veškerou ostatní èinností je nutno smìrovat k upevnìní významu tìchto dominant a
k podpoøení jejich prostorového pùsobení v krajinì. Nutno stabilizovat uspoøádání funkèních
ploch v øešeném území vzhledem k pøedešlému vývoji, rozdìlení øešeného území na funkèní
plochy zastavitelného a nezastavitelného území, znázornìné graficky ve výkresu è.2, se '",-

stanovenými pravidly využití.
- Dále je nutno cílevìdomì vytváøet ucelené kompaktní urbánní zóny v návaznosti na souèasnì

zastavìné území, v souladu se stanovenými požadavky na ochranu pøírody a krajiny a.v souladu
s dlouhodobým historickým vývojem krajiny a osídlení, zamezit vzniku nových izolovaných -zastavìných ploch ve volné krajinì. .

- V jádrovém území je nutno vìnovat pozornost centru obce. Funkèní èlenìní v zásadì zùstává
nezmìnìno, intenzifikaèními úpravami bude omezena možnost parkování. Centrum zùstává

• pøevážnì nezastavìnou plochou s rybníkem a zelení, rozšíøena bude vodní plocha.- lok.è.70,~ nutné je rozšíøení komunikace pro provoz hromadné dopravy - lok.è.61, vymezení autobusové
- zastwkY--8 omezení-J:larkovací plochc\[- Dále bud~rozšíøena plocha restaurace 5-Cílem v,/mezenL ~-""~A

parkovacích ploch hostù na vlastním pozemku - lok.è.35. Nutné je doplnìní zaøízení obèanské'
vybavenosti, jako je informaèní centrum a veøejné hygienické zaøízení. Tato zaøízení budou
integrována do ploch stávající vybavenosti restaurace - lok.è.35 a budoucího muzea - lok.è.36.
Obì plochy jsou urèeny k intenzifikaci svého stávajícího využití. Lok.è. 36 bude kromì zøízení
muzea využita pro potøebné služby veøejnosti i jako zázemí správy obce.

- Plocha pro zázemí zemìdìlské rostlinné výroby bude intenzivnìji využita, bude sledována
možnost vzniku navazujících èinností ve službách CR. agroturistiky, bez negativních dopadù na
ŽP - lok.è.40,31. Živoèišná výroba bude umístìna do okrajové èásti obce, kde je možnost jejího
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