
Závazné části územního plánu

1) Závazné části územního plánu jsou:
- urbanistická koncepce určující způsob využití jednotlivých pozemků ajejich uspořádání
v území
- limity využití území (např. ochranná pásma, územní systémy ekologické stability,
významné krajinné prvky apod.)
- vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační opatření

2) Závazné části územního plánu jsou vyjádřeny:
a) v grafické části územního plánu

- komplexní urbanistický návrh obce Volárna (l :2880)
- neurbanizované území (1: 10000)
- veřejně prospěšné stavby (1 :5000)

b) v textu vyhlášky - v následujících ustanoveních

§ 5
Závazné regulativy

Území je členěno na části s rozdílnou funkcí, které jsou odlišně vyznačeny v grafické
části územního plánu.

1. Zóna hromadného bydlení
a) dominantní funkce - bydlení v bytových domech
b) přípustné funkce - bydlení se zázemím (chov drobného zvířectva), které nebude

negativně ovlivňovat bytové domy a objekty budou
architektonicky přizpůsobeny charakteru okolní zástavby

- garáže pro osobní automobily uživatelů bytových domů
- veřejná zeleň

c) nepřípustné funkce - veškeré další nadzemní stavby neuvedené pod body 1a, 1b
d) pravidla pro uspořádání území

- drobné stavby budou architektonicky přizpůsobeny charakteru okolní zástavby a
budou umísťovány v severní části pozemku p. č. 1002/1

- při výměně střešní krytiny u bytových domů bude použit materiál v červeném
odstínu

2. Zóna venkovské zástavby
Součástí zóny venkovské zástavby je i občanská vybavennost vyznačená v grafické

části územního plánu.
a) dominantní funkce - bydlení v objektech o max. dvou nadzemních podlažích včetně

podkroví
b) přípustné funkce - bydlení se zázemím zahrad a chovem drobného zvířectva, který nebude

negativně ovlivňovat sousední pozemky náležející k obytným
objektům

- garáže pro osobní automobily
- drobné hospodářské objekty
- drobné řemeslné provozy a služby, které nebudou negativně

ovlivňovat sousední pozemky obytných domů
- maloobchodní zařízení a menší pohostinství s nezbytným zázemím

- individuální rekreace ve stávajících objektech



- individuální zdravotnická zařízení
- zeleň
- užitné zahrady

c) nepřípustné funkce - vícepodlažní bydlení nad dvě nadzemní podlaží
- výstavba nových rekreačních objektů
- hromadné garáže
- parkoviště nad 4 osobní automobily
- zařízení průmyslové velkovýroby včetně skladů
- velké řemeslné provozovny
- zařízení zemědělské velkovýroby
- dopravní zařízení

3. Zóna zemědělské výroby
a) dominantní funkce - zařízení pro zemědělskou výrobu
b) přípustné funkce - objekty zemědělské velkovýroby, které nepřekročí svými vlivy

maximálně přípustné ochranné pásmo vyznačené v grafické části
- zařízení pro vstup a zpracování zemědělské a lesní produkce
- obchodní zařízení související se zemědělskou činností
- zařízení výroby a služeb, jejichž negativní vliv nepřesáhne

maximálně přípustné ochranné pásmo
- sklady související se zemědělskou nebo výrobní činností
- garáže
- administrativa v přímé vazbě na výše uvedené činnosti
- maximálně dva pohotovostní byty
- ochranná zeleň

'c) nepřípustné funkce - bydlení s výjimkou pohotovostních bytů
- kulturní, školská, sociální a církevní zařízení
- sportovní zařízení
- obchodní zařízení nesouvisející s přípustnými funkcemi této zóny
- veřejné stravování, zdravotnická zařízení nesoužící zde zaměstnaným

pracovníkům
- rekreační objekty
- činnosti vyžadující zvětšení ochranného pásma oproti zákresu v

hlavním výkrese grafické části
4. Zóna sportu a rekreace
a) dominantní funkce - sportovní zařízení
b) přípustné funkce - nekrytá a krytá sportoviště

- zařízení doprovodných služeb
- byt správce
- parkoviště pro osobní vozy a max. jeden autobus
- zeleň

c) nepřípustné funkce - bydlení s výjimkou bytu správce
- objekty individuální rekreace
- zemědělská a průmyslová výroba
- hromadné garáže
- sklady s výjimkou uskladnění sportovního zařízení
- užitné zahrady
- církevní zařízení a zařízení sociálních služeb

5. Zeleň v sídle



a) dominantní funkce - veřejná zeleň
b) přípustné funkce - veřejná zeleň včetně parkové úpravy

- doprovodná a ochranná zeleň
- drobné stavby s doplňkovou funkcí ve vztahu k zeleni
- chodníky

c) nepřípustné funkce - nadzemní stavby všeho druhu s výjimkou drobných staveb
uvedených v části Sb

d) pravidla pro uspořádání území
- budou stanovena individuálně

6. Plochy technické infrastruktury s indexem konkrétní funkce
a) dominantní funkce - technické vybavení s konkrétní funkcí:

- vodojem, vodovod
- rezerva pro čistírnu odpadních vod a přečerpávací stanici, kanalizace

b) přípustné funkce - separace využitelného odpadu nezávadného charakteru
- zpevněné plochy
- zařízení pro ukládání nezávadného využitelného odpadu
- zařízení na vážení
- zařízení pro obsluhu
- oplocení
- zeleň
- vodo hospodářská zařízení
- odstavování vozidel na vlastním pozemku
- podnikatelská činnost zabezpečující provoz a navazující svým

charakterem na konkrétní technické vybavení
- zařízení správců inženýrských sítí

c) nepřípustné funkce - veškeré využití neuvedené v bodech 6a, 6b

7. Dopravní plochy
a) dominantní funkce - silnice III. třídy, místní a účelové komunikace
b) přípustné funkce - zpevněné plochy s odpovídajícími parametry

- odvodnění
- dopravní značení
- stromořadí
- zelené pásy
- zařízení správců inženýrských sítí

c) nepřípustné funkce - veškeré využití neuvedené v bodech 7a, 7b

8. Neurbanizované území se zemědělskou produkcí
a) dominantní funkce - zemědělská rostlinná výroba
b) přípustné funkce - intenzivní sady a zahrady

- role
- louky a pastviny
- závlahy a meliorace
- protierozní opatření
- lesní prvovýroba

c) nepřípustné funkce - veškeré nadzemní stavby s výjimkou staveb správců inženýrských sítí
d) pravidla pro uspořádání území

- způsob obhospodařování pozemků nesmí zhoršovat ekologickou stabilitu území
9. Neurbanizované území - přírodní zóna se zpřísněným režimem



a) dominantní funkce - ochrana přírodních hodnot v území
- územní systém ekologické stability a území významná pro

stabilitu krajiny
b) přípustné funkce - biocentra a biokoridory

- interakční prvky
- mimoprodukční zeleň
- vodní plochy a vodo teče
- revitalizace vodních toků

c) nepřípustné funkce - veškeré nadzemní stavby s výjimkou staveb pro rozvod elektrické
energie, které budou posuzovány individuálně

- intenzivní zemědělská a lesní prvovýroba
- výrobní a skladovací činnost
- parkování vozidel

10. Neurbanizované území přírodního charakteru
a) dominantní funkce - doprovodná zeleň a vodní plochy
b) přípustné funkce - mimoprodukční zeleň

- využití pro meliorace
- travní porosty

c) nepřípustné funkce - veškeré stavby s výjimkou liniových a melioračních
- intenzivní zemědělská a lesní prvovýroba

část třetí
veřejně prospěšné stavby a asanační opatření

§6

Plochy pro nově navržené veřejně prospěšné stavby a asanační opatření JSou
vyznačeny v grafické části územního plánu.

Seznam veřejně prospěšných staveb a asanančních opatření:
- místní komunikace na pozemcích p. č. 893/8, 893/9,893/1 O, 893/11 a 893/1
- vodojem na části pozemku p. č. 1010/17
- vodovod na částech pozemků p. č. 1009/1 a 1010/1
- pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 1. stupně na části pozemku p. č. 1009/1
- chodník na částech pozemků p. č. 890/6, 890/15, st. 241 a st. 109
- plocha pro přeložku silnice III/3286 skládající se z částí pozemků p. č. 825, 826,

st. 63 a 1161/11
- čistírna odpadních vod na části pozemku p. č. 979/40
- přístupová komunikace k ČOV na částech pozemků p. č. 979/40 a 1162
- hlavní kanalizační sběrač na části pozemku p. č. 797/40
- přečerpávací stanice a napojení kanalizace na části pozemku 10 10/17
- demolice hlavního objektu na pozemku p. č. st. 63
- demolice drobných staveb a oplocení na pozemcích p. č. 825, 826 , st. 63 1161/11 v

rozsahu vymezeném v grafické části územního plánu
část čtvrtá


