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 ÚZEMNÍ PLÁN PODLUHY - TEXTOVÁ �ÁST

a) Vymezení zastav⇧ného území
 

 a.1) Vymezení ⌥e�eného území
 ⇤e�en✏m územím je správní území obce Podluhy, které tvo↵í dv  katastrální území Podluhy, 
Podluhy v Brdech. ⇤e�ené území se nachází v okresu Beroun (na hranici s okresem P↵íbram), 
St↵edo⌥eském kraji. Katastr spadá do správního území obce s roz�í↵enou p�sobností (ORP) Ho↵ovice a do 
správního obvodu obce s pov ↵en✏ obecním ú↵adem (POÚ) Ho↵ovice.

 a.2) Vymezení zastav⇧ného území
 V ↵e�eném území se k 16. 10. 2018 nachází celkem sedm samostatn✏ch zastav n✏ch území 
(popis v ⌥ásti od�vodn ní).

b) Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

 b.1) Základní rozvojové p⌥edpoklady
 ⇤e�ené území se nachází v jihozápadní ⌥ásti okresu Beroun. Nejbli⇣�í m sto Ho↵ovice je 
vzdálené cca 2 km, okresní m sta Beroun je vzdáleno cca 30 km, P↵íbram cca 24 km. Obec Podluhy  je 
situována v p↵íznivé poloze v krátké vazb  na páte↵ní trasu dálnice D5 sm ↵ující od Prahy p↵es Beroun do 
Plzn . Dálnice D5 plní funkci nosné komunika⌥ní trasy pro �iroké spádové území západního sektoru 
St↵edo⌥eského kraje.
 Obec slou⇣í zejména k bydlení. Základní ob⌥anská vybavenost je odpovídající velikosti a 
v✏znamu sídla. Vy��í ob⌥anskou vybavenost suplují zejména Ho↵ovice.
 Zatímco katastr Podluhy, kde se nachází i vesnice Podluhy, má v✏razn  zem d lsk✏ ráz s 
drobn✏mi vodote⌥emi a vodními nádr⇣emi, katastr Podluhy v Brdech je sou⌥ástí lesního masivu St↵edních 
Brd. Území je vyhlá�enou Chrán nou krajinnou oblastí Brdy a CHOPAV (chrán ná oblast p↵irozené 
akumulace vod). Brdy jsou v✏znamnou zdrojnicí a zásobárnou kvalitní pitné vody v rámci siln  osídlen✏ch 
st↵edních �ech. Statut Chrán né krajinné oblasti Brdy na v t�in  zájmového území je�t  podtrhuje 
existence Evropsky v✏znamn✏ch lokalit (EVL) s v✏znamn✏m zastoupením flóry a fauny. 
 St↵ední Brdy mají optimální vojenskou pozici nedaleko Prahy ⌥i N mecka. Brdy jsou i po zru�ení 
Vojenského újezdu pova⇣ovány za oblast d�le⇣itou pro obranu �R (ODOS - objekt d�le⇣it✏ pro obranu 
státu). Územní plán nadále respektuje zájmy A�R v ↵e�eném území.

 Mezi hlavní rozvojové p↵edpoklady zájmové oblasti pat↵í:
- geografická poloha v⌘blízkosti regionálního subcentra Ho↵ovic a okresních m st Beroun/ 

P↵íbram s⌘vysokou dynamikou rozvoje, snadná dopravní dostupnost metropole,
- v✏jime⌥n  ⌥isté lesní prost↵edí uprost↵ed �ech na obvodu obklopené velice pom rn  atraktivní 

kulturní krajinou, 
- ↵e�en✏m územím prochází zna⌥ené turistické trasy, cyklotrasy/cyklostezky,
- investice do ve↵ejné infrastruktury (spla�ková oddílná kanalizace, sportovní vybavenost, pé⌥e o  
 ve↵ejná prostranství).  

 b.2) Koncepce rozvoje ⌥e�eného území
 Koncepce rozvoje obce spo⌥ívá v uvá⇣livém rozvoji p↵evá⇣n  obytné funkce tak, aby byly 
zachovány a dále kultivovány stávající urbanistické a krajiná↵sko-p↵írodní hodnoty území. 
 Konkrétn  se jedná o:
-  pé⌥e o obraz obce dan✏ st↵edov k✏m zalo⇣ením, kultivace a zachování kulturních hodnot 
- návrh rozvoje individuálního bydlení p↵evzatého z p�vodního ÚPO Podluhy,
- návrh dobudování ve↵ejné infrastruktury zejména ve vazb  na rozvojové plochy,
- rozvoj ve↵ejného prostranství v⌥etn  ve↵ejné zelen ,
- udr⇣ení a postupné zkvalit⌦ování v✏robních areál� jako v✏znamn✏ch stabiliza⌥ních faktor�,
- nastavení mo⇣nosti rozvoje slu⇣eb (nap↵. ubytování, stravování apod.) související s o⌥ekávan✏m 

zv✏�en✏m zájmem náv�t vník� tohoto území.
- V sou⌥asné dob  jsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), ve vazb  na probíhající 

KoPÚ je koordinován návrh prvk� ekologické stability a návrh dal�ích krajiná↵sk✏ch opat↵ení 
nestavební povahy s cílem zadr⇣ování vody v krajin  a zu�lech�ování bezprost↵edního okolí 
obce, doprovázené rozvojem �etrné nepobytové rekreace v krajin  (cykloturistika, vycházkové 
trasy).

 b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

 Kulturní hodnoty
 Územní plán Podluhy vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech kulturn -historick✏ch a 
urbanistick✏ch hodnot v⌘území. Vyu⇣ití území bude ↵e�eno tak, aby byla zaji�t na ochrana historick✏ch a 
kulturních hodnot v území. (popis v ⌥ásti od�vodn ní, zobrazení v koordina⌥ním v✏krese)
- Archeologické nálezy
 Respektovat území s archeologick✏mi nálezy I. kategorie (13-34-09/5). Ostatní území je nutné  
 pova⇣ovat za území s archeologick✏mi nálezy III. kategorie.
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- Urbanistické hodnoty
 V⌘p�vodním jádru nevelká ves s⌘nepravideln✏m p�dorysem a s⌘mírn  protáhlou trojúhelníkovou 

návsí, kolem ní⇣ jsou na nepravideln✏ch parcelách soust↵ed ny usedlosti, severní okraj obce 
zaujímá velk✏ hospodá↵sk✏ - pansk✏ dv�r.

 - Hodnotn✏ urbanistick✏ celek je areál p�vodního panského dvora (⌥. p. 33 a stodoly  
 bez ⌥.p.) - rozmíst ní objekt� dvora zachovává znaky typické pro tento druh staveb s  
 p↵eva⇣ujícím hospodá↵sk✏m vyu⇣itím. 

 - Dochovaná st↵edov ká parcelace p�vodního historického jádra se zem d lsk✏mi  
 usedlostmi, n které stavby se zachovan✏mi znaky typick✏mi pro tento druh staveb.

 - V✏znamnou pozitivní hodnotou domká↵ské zástavby venkovského bydlení je z  
 hlediska prostorového uspo↵ádání vytvá↵ení souvislé uli⌥ní fronty dané osazováním  
 staveb p↵i hranici parcely. Hodnotou je stylová sourodost zástavby a p↵íjemné  
 m ↵ítko p↵ízemní zástavby.

 - U novodobé zástavby je pozitivní hodnotou dodr⇣ení stanovené stavební ⌥áry p↵i  
 uli⌥ní hran  pozemku, do hloubek parcel jsou umíst ny zahrady se zázemím pro  
 rekreaci a drobnou p stitelskou ⌥innost ⌥i hospoda↵ení.

- Památkov  hodnotné objekty
 - Kaple sv. Floriána na návsi
- Dal�í⌘hodnotné a hmotov  tradi⌥ní stavby v historickém jádru
 - Podluhy ⌥p. 2 - Stodola na západní stran  návsi 
 - Podluhy ⌥p. 20 - Stodola na J stran  jádra
 - Podluhy ⌥p. 23 - Stodola na ji⇣ní stran  jádra
 - Podluhy ⌥p. 30 - Usedlost na V⌘stran  návsi
 - Podluhy ⌥p. 31 - Stodola na V⌘stran  návsi
 - Podluhy ⌥p. 88 -  Usedlost na severní stran  návsi   
 - Podluhy ⌥p. 33, stodoly bez ⌥.p. -  Dv�r na severní stran  jádra
 Pietní místa - Podluhy :
 - 2x pam tní kovov✏ k↵í⇣ (na návsi a na k↵i⇣ovatce cest naproti domu ⌥.p. 102 
 - pomník padl✏m v 1. sv. válce na návsi.
- Pietní místa - Zaniklá osada Hrachovi�t 
 - stodola p�vodního ⌥.p.4, k↵í⇣ek, studna, kámen/pomník, p↵ipomínající násiln   
  p↵eru�enou historii obce (1331 - 1952).

 P⌥írodní hodnoty
 Územní plán Podluhy vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech p↵írodních hodnot v⌘území, v⌥etn  
územního systému ekologické stability (dále té⇣ ÚSES), respektuje je a je s⌘nimi koordinován. Krom  
ÚSES (podrobn ji kapitola e.3) jde o tyto hodnoty:
⌘ Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⌥len ní ↵e�eného území:
-  krajinn✏ celek zahrnující ⌥ást Ho↵ovické pahorkatiny v zem d lské krajin  (k.ú. Podluhy) v 

pramenné oblasti drobn✏ch tok� Podlu⇣ského potoka a Tihavy a jejich p↵ítok�. V✏znamné jsou 
liniové prvky doprovodné zelen  komunikací a vodních tok�, dále malé vodní nádr⇣e (rybní⌥ky) 
s b↵ehovou a doprovodnou zelení a navazující lu⌥ní porosty, men�í plochy lesních porost� a 
remízky. Respektována jsou opat↵ení pro ochranu krajinného rázu pro krajinnou oblast ObKR8 
Ho↵ovicko;

- krajinn✏ celek  zahrnující ⌥ást Brdské vrchoviny (k.ú. Podluhy v Brdech).  Území Brd je hodnotné 
zejména z d�vodu v✏skytu horsk✏ch a podhorsk✏ch fenomén�, zachovalého hydrického re⇣imu 
oblasti a z d�vodu minimálního vlivu lidského osídlení. V území se nachází ↵ada vzácn✏ch 
biotop� a vyskytuje ↵ada zvlá�t  chrán n✏ch druh� organism�. Zvlá�tností území jsou druhotn  
vzniklá rozsáhlá v↵esovi�t  a sukcesní stadia (udr⇣ovaná dosud vojenskou ⌥inností). Horninové 
podlo⇣í dalo vzniknout ↵ad  pozoruhodn✏ch geologick✏ch jev� (nap↵. kamenná mo↵e, skalní 
sruby, buli⇣níkové kam✏ky). Respektována jsou opat↵ení pro ochranu krajinného rázu pro 
krajinnou oblast ObKR15 Brdy.

⌘
 V⌘↵e�eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty (popis v ⌥ásti od�vodn ní):
-  Chrán ná krajinná oblast Brdy – v✏znamné p↵írodní a krajinné hodnoty:
 - geologické a geomorfologické lokality;
 - spole⌥enstva p↵írodního charakteru – zejména p↵írod  blízké lesy (reliktní bory,  

 kyselé a kv tnaté bu⌥iny, su�ové lesy, podmá⌥ené a ra�elinné smr⌥iny, poto⌥ní  
 ol�iny), ra�elini�t ; 

 - lidskou ⌥inností vytvo↵ené a udr⇣ované specifické biotopy – zejména druhotná  
 v↵esovi�t  na dopadov✏ch plochách a vlhké louky (bezkolencové a pchá⌥ové louky); 

 - ukázky obhospoda↵ované harmonické krajiny na styku velkého lesního celku a  
 drobn✏ch sídel;

 - II. a III. zóna odstup⌦ované ochrany p↵írody; do II. zóny je zahrnuta oblast Jineck✏ch  
 H↵eben�  a bezlesí Hrachovi�t  a Felbabka. 

- EVL CZ0213787 Hrachovi�t  (sou⌥ást CHKO Brdy) – bezlesí zaniklé vesnice Hrachovi�t , dnes z 
⌥ásti vyu⇣ívané jako cvi⌥i�t  vojenské auto�koly. Mozaika vlhk✏ch luk, lu⌥ních lad a náletu 
pion✏rsk✏ch d↵evin. P↵edm tem ochrany je hojná a prozatím stabilní populace k↵í⇣ence ku⌦ky 
⇣lutob↵iché s ku⌦kou ohnivou. Návrh na vyhlá�ení p↵írodní památky Hrachovi�t .

- EVL CZ0213783 Felbabka (sou⌥ást CHKO Brdy) – m lké údolí mezi Podlu⇣skou horou a vrchy 
ji⇣n  od ní; nekosené louky s ↵ídk✏m porostem vysok✏ch mezofilních a xerofilních k↵ovin s 
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lesnat✏m a kopcovit✏m okolím. P↵edm tem ochrany je stálá populace ku⌦ky ⇣lutob↵iché. Biotop 
zájmového druhu tvo↵í periodické kalu⇣e a t�n  na vojenském cvi⌥i�ti.

- památn✏ strom – dub letní u k↵i⇣ovatky ve st↵edu obce, v zahrad  u ⌥p. 102, parc. ⌥. 72, k.ú. 
Podluhy v⌥etn  ochranného pásma

- v✏znamné stromy na území CHKO Brdy evidované správcem státního majetku (Vojenské lesy a 
statky)

-  prvky regionálního a lokálního ÚSES
- v✏znamné krajinné prvky ze zákona:
 - lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy
- v✏znamné krajinotvorné prvky v zem d lské krajin :
 - drobné vodní toky  - Podlu⇣sk✏ potok a Tihava v⌥etn  p↵ítok� v polích s b↵ehovou a  

 doprovodnou zelení;
 - malé vodní nádr⇣e (rybní⌥ky) s b↵ehovou a doprovodnou zelení a navazující lu⌥ní  

 porosty. Na Tihav  jsou to Velk✏ Krejcárek (I), Prost↵ední Krejcárek (II) a Mal✏  
 Krejcárek (III), dále Dra⇣ovská velká a Dra⇣ovská malá. V povodí Podlu⇣ského potoka  
 Novinsk✏ rybník a v obci Ka�parák;

 - extenzivn  kosené polokulturní sv ⇣í a⇣ vlhké louky v m lké údolnici v úpatí  
 zalesn n✏ch svah�, místy zachované pest↵ej�í partie s fragmenty spol. svaz�  
 Arrhenatherion, Calthenion a Molinion;

 - pozemek vlhk✏ch lad v m lké údolnici mezi poli v lokalit  U k↵í⇣ku;
 - lesní porosty mající p↵evá⇣n  kulturní charakter s p↵evahou smrkov✏ch a   

 smrkoborov✏ch skupin, místy se skupinovou i jednotlivou p↵ím sí p↵irozen✏ch  
 listná⌥�;

 - liniové porosty – jednostranné i oboustranné aleje podél silnic, místních a ú⌥elov✏ch 
 komunikací

-  p↵írodní biotopy v zem d lské krajin :
 - okolí rybní⌥k� Velk✏, St↵ední a mal✏ Krejcárek:
  M1.1 – rákosiny eutrofních stojat✏ch vod
  M2.1 – vegetace letn n✏ch rybník�
  K1 – mok↵adní vrbiny
  K2.1 – vrbové k↵oviny hlinit✏ch a pís⌥it✏ch náplav�
 - okolí rybník� Velká a Malá Dra⇣ovka:
  M1.1 – rákosiny eutrofních stojat✏ch vod
  L2.2B – údolní jasanovo-ol�ové luhy degradované
 - okolí rybníka Ka�prák:
  M1.5 – pob↵e⇣ní vegetace potok�
  M1.7 – vegetace vysok✏ch ost↵ic
  T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
  T1.5 – vlhké pchá⌥ové louky
  K2.1 – vrbové k↵oviny hlinit✏ch a pís⌥it✏ch náplav�
  L2.2B – údolní jasanovo-ol�ové luhy degradované
 - extenzivní louky p↵i úpatí lesního komplexu – lokalita V Novinách:
  T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
  T1.4 – aluviální psárkové louky
  T1.5 – vlhké pchá⌥ové louky
  T1.9 – st↵ídav  vlhké bezkolencové louky
-  liniové prvky doprovodné zelen  katastráln  evidované ⌥i prvky zelen  na orné p�d , tj. meze, 

remízky, plochy nelesní zelen , doprovodné zelen  cest a vodote⌥í
-  katastráln  neevidované drobné vodote⌥e a malé vodní plochy v krajin 
- migra⌥ní prostupnost krajiny, minimální fragmentace krajiny liniov✏mi stavbami
- chrán ná území podzemních a povrchov✏ch vod:
 - CHOPAV Brdy
 - OP 3. stupn  hygienické ochrany odb ru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze  

 4 – Podolí.
 - PHO I. a II. stupn  vodního zdroje Felbabka
 - �ást území se nachází v PHO II. a III. stupn  vodního zdroje Ne↵e⇣ín
 - evidované studánky na území CHKO Brdy (Na Hlín , U Krej⌥ovky, Hrachovi�t , Pod  

 ⌅pi⌥ákem).

c) Urbanistická koncepce, v⌅etn⇧ vymezení zastaviteln↵ch ploch, ploch p⌥estavby a systému 
sídelní zelen⇧

 
 c.1) Urbanistická koncepce

Podluhy
 Sou⌥asn✏ charakter území s p↵evahou obytné funkce se nebude m nit. Cílem urbanistické 
koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick✏ rozvoj v návaznosti na 
postupnou urbanizaci území ⌥i stávající po⌥iny k ní vedoucí. Územní plán klade d�raz na kulturní hodnoty 
v zastav ném území. Plo�né a prostorové regulativy jsou územním plánem stanoveny s p↵ihlédnutím ke 
struktu↵e a charakteristice zástavby. Prioritn  je chrán no historické jádro obce s dochovan✏mi stavbami.
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 Rozvojové plochy jsou i ve smyslu p↵edchozí územn  plánovací dokumentace ur⌥eny primárn  
pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako takové jsou soust↵ed ny do provozn  klidn j�ích 
poloh, v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Plo�n✏ rozvoj pro obytnou zástavbu 
je nadále, ve smyslu p�vodního územního plánu, navr⇣en na severním okraji obce Podluhy - lokalita Z2. 
Do územního plánu je p↵evzata koncepce ↵e�ení z územní studie, která tuto lokalitu ↵e�í podrobn ji. Dal�í 
lokality vypl⌦ují prostorové proluky v sídle nebo vhodn  dopl⌦ují oboustrannou uli⌥ní zástavbu (Z1a, Z1b, 
Z6). Na okraji Podluh je pro v✏hledov✏ rozvoj související s bydlením navr⇣ena územní rezerva.
 Územní plán zachovává stávající funk⌥ní v✏robní plochy. Stávající za↵ízení jsou zahrnuta do 
funk⌥ního vyu⇣ití ploch v✏roby a skladování, pokud je u nich zaji�t n p↵ístup z ploch dopravní 
infrastruktury. Pro podnikatelské aktivity budou prioritn  vyu⇣ívány existující objekty, pro zástavbu rezervy 
ve stávajícím zastav ném území, na sít  a dopravu navazující pozemky mající charakter prostorov✏ch 
proluk ⌥i enkláv. Dal�í extenzívní rozvoj ploch v✏roby a skladování nebyl územním plánem navr⇣en 
vzhledem ke stávajícím rezervám v zastav ném území.
 Pro rozvoj ob⌥anské vybavenosti související se statutem CHKO Brdy v k.ú. Podluhy v Brdech a 
navazujícím území budou územním plánem nastaveny regulativy vyu⇣ití území. Dal�í turistick✏ rozvoj této 
oblasti by m l b✏t zalo⇣en na síti  restaurací a penzion� po obvodu CHKO Brdy a na p �í i cyklistické 
turistice cílené za p↵írodními krásami a zajímavostmi v CHKO Brdy.
 Stávající území samot je stabilizováno a nebude dále územn  rozvíjeno.

 Zastoupení ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití 
 Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití v zastav ném území, 
v⌥etn  stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití. Plochy (vyjma ploch spadající 
do ve↵ejné infrastruktury popsané v kapitole d) a ploch sídelní zelen  popsané v kapitole c.4) jsou 
územním plánem ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a prostorového obrazu sídla na:

Plochy smí�ené obytné - areál panského dvora (Spd) 
Severní okraj obce zaujímá velk✏ hospodá↵sk✏ - pansk✏ dv�r s dochovan✏mi/p�vodními objekty  
p↵evá⇣n  zem d lského vyu⇣ití. N které hmotov  tradi⌥ní stavby pat↵í k památkov  hodnotn✏m  
objekt�m.

Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro bydlení spojené s hospoda↵ením na venkov  a pro 
p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob⌥anského vybavení a neru�ící v✏roby v historickém 
jádru vesnice s podmínkami apelujícími na maximální zachování p�vodního charakteru a struktury 
zástavby. Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn  platné p↵edpisy.
V⌘p�vodním jádru nevelká ves s⌘nepravideln✏m p�dorysem a s⌘mírn  protáhlou trojúhelníkovou návsí, 
kolem ní⇣ jsou na nepravideln✏ch parcelách soust↵ed ny usedlosti. Ji⇣ní stranu návsi tvo↵í shluk mal✏ch 
chalup a domk� a usedlosti  jsou a⇣ v⌘odsunuté poloze za Podlu⇣sk✏m potokem. 
N které hmotov  tradi⌥ní stavby pat↵í k památkov  hodnotn✏m objekt�m (viz. dále v textu).
Do ploch s  tímto vyu⇣itím spadá i samota Noviny. 

Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) 
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro bydlení v p↵evá⇣n  rodinn✏ch domech v kvalitním 
prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost 
ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení. Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje 
obecn  platné p↵edpisy.
Do t chto ploch spadá zástavba kolem historického jádra, resp. ⌥ásti na severním⌘a jihozápadním okraji 
s⌘novodobou zástavbou rodinn✏ch dom� a ji⇣n  od jádra za potokem podél t↵í soub ⇣n✏ch cest enkláva 
domk� nezem d lského charakteru.

Plochy bydlení - bytové domy (BH) - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro bydlení v p↵evá⇣n  
bytov✏ch domech v kvalitním prost↵edí, umo⇣⌦ujícím neru�en✏ a bezpe⌥n✏ pobyt a ka⇣dodenní rekreaci a 
relaxaci obyvatel, dostupnost ve↵ejn✏ch prostranství a ob⌥anského vybavení. Do této plochy spadá skupina 
t↵í nízkopodla⇣ních bytovek.

Plochy specifické (X)
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní zvlá�tních podmínek, které vy⇣adují zejména pozemky staveb a za↵ízení 
pro obranu a bezpe⌥nost sátu, civilní ochranu. Do t chto ploch byly za↵azeny samoty v k.ú. Podluhy v 
Brdech (b✏val✏ Vojensk✏ újezd Brdy).

Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Plochy rekreace - rodinná rekreace jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro individuální rekreaci.
Plochy jsou vymezeny na západním okraji obce u Podlu⇣ského potoka.

Plochy v✏roby a skladování - zem d lská v✏roba (VZ) 
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� staveb pro zem d lskou, lesnickou a rybá↵skou v✏robu 
a p↵idru⇣enou drobnou v✏robu v p↵ípadech, kdy z d�vodu negativních vliv� t chto staveb za hranicí t chto 
pozemk� vylu⌥uje za⌥len ní pozemk� s t mito vlivy do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití. I pro tato za↵ízení 
v�ak platí, ⇣e negativní ú⌥inky a vlivy t chto staveb a za↵ízení nesmí naru�ovat provoz a u⇣ívání staveb a 
za↵ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn  platn✏mi 
p↵edpisy.
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Do t chto ploch spadá zem d lsk✏ areál spole⌥nosti Agrona Rpety nacházející se na JV okraji vesnice. V 
areálu vlastník plánuje obnovu ⇣ivo⌥i�né v✏roby - PHO chovu maximální je limitn  dáno povolen✏mi 
stavbami pro bydlení v nejbli⇣�ím okolí.

Plochy v✏roby a skladování - drobná a ↵emeslná v✏roba (VD) - jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití 
pozemk� staveb pro malov✏robu a p↵idru⇣enou v✏robu, pro v✏robní slu⇣by a ↵emeslnou v✏robu (provozy, 
které nelze umístit v plochách bydlení, ve↵ejné a komer⌥ní vybavenosti a rekreace).
Do t chto ploch byl územním plánem za↵azen areál firmy Lhoták s.r.o. (kovov✏roba) a areál firmy Aquafor 
(v✏roba krmení pro akvarijní rybky).

 Pro takto vymezené plochy v zastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky 
pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití, které jsou prost↵edkem pro usm rn ní budoucího utvá↵ení 
sídelního útvaru. Uvedeny jsou v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem 
vyu⇣ití. 

 c.2) Vymezení zastaviteln↵ch ploch
 ÚP Podluhy jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy ur⌥ené k zastav ní).
 Z hlediska vliv� krajinného p�sobení v dálkov✏ch pohledech, mo⇣ností napojení na 
urbanistickou strukturu stávajícího sídla, ochrany zem d lského p�dního fondu a investic do p�dy, 
dostupnosti sítí technické infrastruktury a mo⇣nosti dopravní obsluhy se jedná o plochy s nejvy��ím 
rozvojov✏m potenciálem. 

Ozna⌥ení plochy: Z1a
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Popis: Rozvojová plocha v severní ⌥ásti Podluh ur⌥ená p↵evá⇣n  pro bydlení v 
 rodinn✏ch domech s privátními zahradami (2 RD).

Ozna⌥ení plochy: Z1b
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Popis: Rozvojová plocha v severní ⌥ásti Podluh ur⌥ená p↵evá⇣n  pro bydlení v 
 rodinn✏ch domech s privátními zahradami (1 RD).

Ozna⌥ení plochy: Z2
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
  plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
Popis: Prioritní rozvojová plocha v severní ⌥ásti Podluh ur⌥ená p↵evá⇣n   
 pro bydlení v rodinn✏ch domech (cca 16-17 RD) s privátními  
 zahradami, ve↵ejnou zelení a komunikací.
Omezující podmínky: Plocha bude prov ↵ena územní studií.
 OP nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanice, plo�né meliorace - 

drená⇣e
  v následujících fázích územního i stavebního ↵ízení bude nutno provést 

biologick✏ pr�zkum z d�vodu v✏skytu p↵írodních biotop�

Ozna⌥ení plochy: Z3
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Popis: Rozvojová plocha v severní ⌥ásti Podluh ur⌥ená p↵evá⇣n    
 pro bydlení v rodinn✏ch domech (cca 1-2 RD) s privátními zahradami.
Omezující podmínky: OP nadzemního vedení VN 22 kV

Ozna⌥ení plochy: Z4
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Popis: Rozvojová plocha ve st↵ední ⌥ásti Podluh ur⌥ená p↵evá⇣n    
 pro bydlení v rodinn✏ch domech (cca 1-2 RD) s privátními zahradami.
Omezující podmínky: k↵í⇣ek na k↵i⇣ovatce cest

Ozna⌥ení plochy: Z5
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Popis: Rozvojová plocha v ji⇣ní ⌥ásti Podluh ur⌥ená p↵evá⇣n    
 pro bydlení v rodinn✏ch domech (cca 1-2 RD) s privátními zahradami a 
 komunikaci.
Omezující podmínky: pásmo 50 m od lesa
 plo�né meliorace - drená⇣e
  v následujících fázích územního i stavebního ↵ízení bude nutno provést 

biologick✏ pr�zkum z d�vodu v✏skytu p↵írodních biotop�

Ozna⌥ení plochy: Z6
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Popis: Rozvojová plocha ve v✏chodní ⌥ásti Podluh ur⌥ená p↵evá⇣n   

 pro bydlení v rodinn✏ch domech (cca 3-4 RD) s privátními zahradami.
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Omezující podmínky: OP trafostanice

Ozna⌥ení plochy: Z7a
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Popis: Rozvojová plocha v severov✏chodní ⌥ásti Podluh ur⌥ená p↵evá⇣n  pro 
bydlení v  rodinn✏ch domech s privátními zahradami (5 RD).
Omezující podmínky: OP nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanice, OP silnice III. t↵ídy

Ozna⌥ení plochy: Z7b
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Popis: Rozvojová plocha v severov✏chodní ⌥ásti Podluh ur⌥ená p↵evá⇣n  pro 
bydlení v  rodinn✏ch domech s privátními zahradami (1RD).
Omezující podmínky: respektovat OP VN 22 kV a trafostanice, OP silnice III. t↵ídy

Ozna⌥ení plochy: Z8
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Popis: Rozvojová plocha ve st↵ední ⌥ásti Podluh ur⌥ená pro bydlení v  
 jednom rodinném dom  s privátní zahradou a vlastní p↵ístupovou  
 cestou.

Ozna⌥ení plochy: Z10
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
Popis: Rozvojová plocha v severov✏chodní ⌥ásti Podluh ur⌥ená p↵evá⇣n  pro  
 bydlení v rodinn✏ch domech s privátními zahradami (max 2RD).
Omezující podmínky: Podmínkou v✏stavby rodinn✏ch dom� je realizace místní ú⌥elové 

komunikace v majetku obce Podluhy, která bude vedena podél 
v✏chodní hranice stávající sportovní plochy (OS), koridor pro tuto 
komunikaci bude v �í↵i min. 8 m.

 Respektovat OP VN 22 kV a trafostanice, OP silnice III. t↵ídy
  plo�né meliorace - drená⇣e.

 Zastavitelné plochy a jejich dal�í ⌥len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP 
Podluhy (V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní 
vyu⇣ití plochy. Dal�í p↵ípustné, podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je 
uvedeno v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.

 c.3) Vymezení ploch p⌥estavby
 Územním plánem Podluhy nejsou vymezeny plochy p↵estavby. 

 c.4) Vymezení systému sídelní zelen⇧
- V sídle je nutno chránit zele⌦ na vymezen✏ch plochách ve↵ejn✏ch prostranstvích a to zejména  
 dominantní zele⌦ parkového charakteru na návesních prostranstvích, obecní “palou⌥ky” na  
 k↵i⇣ovatkách cest, doprovodnou zele⌦ vodote⌥í, zele⌦ v uli⌥ních prostranstvích v⌥etn   
 památn✏ch strom�.
- Územní plán vymezuje stávající plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 

p↵im ↵ené umíst ní, rozsah, dostupnost a ochranu p↵evá⇣n  parkov  upraven✏ch pozemk� 
ve↵ejné zelen . Do t chto vymezen✏ch ploch spadá par⌥ík v historickém jádru sídla a b↵ehová 
zele⌦ podél Podlu⇣ského potoka v západní ⌥ásti vesnice.

- Územním plánem jsou navr⇣eny: 
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV) v rámci zastavitelné plochy se skupinovou  
 zástavbou Z2. Zde budou vymezeny (dle následn✏ch projekt�) pozemky ve↵ejné zelen  se  
 související infrastrukturou.

d) Koncepce ve⌥ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura

 Silni⌅ní doprava
 Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
 Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� 
silni⌥ních dopravních staveb a za↵ízení a k zaji�t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.

 Katastrálním územím Podluhy jsou vedeny t↵i silnice III. t↵ídy.  Trasy silnic  III. t↵ídy je t↵eba 
pova⇣ovat za dlouhodob  stabilizované (v rámci b ⇣né silni⌥ní údr⇣by budou provád ny pouze místní 
opravy, bude zaji��ováno uvoln ní rozhledov✏ch polí v trase i k↵i⇣ovatkách a �í↵kové uspo↵ádání 
pr�jezdního pr�↵ezu bude postupn  upravováno pro vedení minimální silni⌥ní kategorie S7,5/50 u silnic 
III. t↵ídy).
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 Navazující sí  místních a ú⌅elov↵ch komunikací

 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
 Sí� místních a ú⌥elov✏ch komunikací v zastav ném území je územním plánem sou⌥ástí 
vymezen✏ch ploch ve↵ejn✏ch prostranství (PV). 

 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace (DS1)
 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace jsou vymezeny za ú⌥elem 
zaji�t ní pr�chodnosti krajinou pro ú⌥ely zaji�t ní p↵ístupnosti vybran✏ch staveb, obsluhy souvisejících 
zem d lsk✏ch, lesních a dal�ích pozemk� a pro zaji�t ní rekrea⌥ních funkcí krajiny (vedení cyklistick✏ch a 
p �ích tras a nau⌥n✏ch stezek).

 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p↵ístupové komunikace (DS1x)
 Plochy technick✏ch za↵ízení infrastruktury PC Jince – Komunikace : v�echny ú⌥elové komunikace 
na území PC Jince a ochranného pásma jsou za↵azeny do plochy DS1x;  ú⌥elové komunikace  na parcele 
⌥. 210/2, 439, 451, 801/1, 384/1, 453/1 zapsané na LV 4 v k.ú. Podluhy v Brdech budou p↵ednostn  
vyu⇣ívány k⌘zabezpe⌥ení dopravní obslu⇣nosti dané lokality související se zabezpe⌥ením úkol� pro obranu 
státu.

- Na páte↵ní skelet pr�jezdních úsek� silni⌥ních tras je p↵ipojena soustava místních a ú⌥elov✏ch 
komunikací, které zaji��ují propojení jednotliv✏ch místních ⌥ástí a sektor�, dále dopravní 
obsluhu jednotliv✏ch objekt� a pozemk�. Územní plán pova⇣uje stávající systém místních a 
ú⌥elov✏ch komunikací, které zaji��ují komunika⌥ní dostupnost a obsluhu stávající zástavby 
správního území obce, za stabilizovan✏.

- Komunika⌥ní dostupnost rozvojov✏ch lokalit je zaji�t na p↵evá⇣n  prost↵ednictvím vazeb na  
 stávající komunika⌥ní sí�.
- N které zám ry rozvoje ploch pro bydlení v�ak vyvolají nároky na vytvo↵ení územních  
 podmínek pro zbudování p↵ístupov✏ch/obslu⇣n✏ch komunikací:
 - VD místní komunikace pro dopravní obsluhu lokality Z2,
 - Podmínkou v✏stavby rodinn✏ch dom� v lokalit  Z 10 je realizace místní ú⌥elové  
  komunikace v majetku obce Podluhy, která bude vedena podél v✏chodní hranice  
  stávající sportovní plochy (OS), koridor pro tuto komunikaci bude v �í↵i min. 8 m.

 Doprava v klidu, dopravní vybavenost
- Územní plán pln  respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro gará⇣ování, odstavování a  
 parkování vozidel obyvatel a náv�t vník� obce.

 Dopravní obsluha
- Územní plán vytvá↵í podmínky pro zaji�t ní funk⌥nosti systému zaji��ujícího dostupnost a  
 obsluhu správního území prost↵edky hromadné dopravy osob, a to systémem pravidelné  
 ve↵ejné autobusové dopravy.
- Územní plán respektuje sou⌥asné umíst ní zastávek pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy.
 
pozn.:  Cykloturistika, p �í trasy v krajin  - viz. kapitola e.4)
pozn.:  Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma jsou sou⌥ástí textové ⌥ásti od�vodn ní

 
 d.2) Technická infrastruktura

 Plochy technické infrastruktury (TI)
 Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� v p↵ípadech, 
kdy vyu⇣ití pozemk� pro tuto infrastrukturu vylu⌥uje jejich za⌥len ní do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití a kdy 
jiné vyu⇣ití t chto pozemk� není mo⇣né.

 Odvodn⇧ní území, srá�kové odpadní vody
 Stav likvidace de��ov✏ch vod se nebude zásadn  m nit. Kanalizace odpovídá koncepci 
odleh⌥ené jednotné kanalizace. To znamená, ⇣e lze doporu⌥it takové úpravy stávající jednotné kanalizace, 
které ve vhodn✏ch místech a úsecích vylou⌥í p↵ítok srá⇣kov✏ch vod do ní. V t chto díl⌥ích úsecích je 
nezbytné srá⇣kové vody p↵evád t do nejbli⇣�ích recipient�.
 P↵i vymezování stavebních pozemk� musí b✏t spln n po⇣adavek na vsakování de��ov✏ch vod 
nebo jejich zadr⇣ení na pozemku (nap↵. vyu⇣ívat akumulaci srá⇣kov✏ch vod pro zalévání zelen  apod.) 
p↵ed jejich svedením do kanalizace vycházející z platn✏ch právních p↵edpis�. 
 Nové místní obslu⇣né komunikace je v⌘rozvojov✏ch lokalitách t↵eba upravit spádov  (v podé-
lném i p↵í⌥ném profilu) tak, aby srá⇣ková voda z⌘jejich povrchu odtékala do nejbli⇣�ích p↵irozen✏ch recipi-
entních prvk� v území, ⌥i té⇣ do stávající de��ové oddílné kanalizace.

 Spla�kové odpadní vody
 Odpadní vody z⌘obce Podluhy jsou odkanalizovány jednotnou kanalizací pro ve↵ejnou pot↵ebu 
na centrální �OV Podluhy.
    Systém odkanalizování obce se nebude m nit ani v⌘budoucnosti. Na �OV i nadále budou 
⌥i�t ny odpadní vody z⌘v t�iny nemovitostí a ⌥ást odpadních vod bude jímána do akumula⌥ních jímek pro 
zachycování odpadních vod (zejména samoty). V✏hledov , p↵i dal�í celkové rekonstrukci, bude prov ↵ena 
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mo⇣nost zv t�ení kapacity a intenzifikace �OV, která bude reagovat na p↵edpokládan✏ nár�st trvale ⇣ijících 
obyvatel. 
 Areál V⌅Z Valdek v k.ú. Podluhy v Brdech bude i nadále odkanalizován do �OV na �erveném 
potoce v k.ú. Chaloupky v Brdech.
 
 Zásobování pitnou vodou
 (Podluhy)
 Obec Podluhy má svou ve↵ejnou vodovodní distribu⌥ní sí�. Obec je zásobena pitnou vodou z 
vodovodu pro ve↵ejnou pot↵ebu napojením na skupinov✏ vodovod BKDZH. Z vodojemu Podluhy 
umíst ném v k.ú. Ho↵ovice je voda gravita⌥n  p↵ivád na do spot↵ebi�t  zásobním ↵adem na severní okraj 
obce. Odtud je vodovodní sí� rozvedena po obci a dále pokra⌥uje do Rpet.
 Systém zásobení pitnou vodou se nebude m nit ani v budoucnosti. 
 Dále lze konstatovat, ⇣e je technicky mo⇣né p↵ipojení v�ech uva⇣ovan✏ch rozvojov✏ch lokalit na 
stávající rozvodnou vodovodní sí� (⇣ádoucí v�ak je usilovat o dal�í zokruhování sít  práv  i prost↵ednictvím 
nov✏ch úsek�).
 Areál ⇣ivo⌥i�né v✏roby Agrona Rpety je napojen na vlastní zdroj vody (u Podlu⇣ského potoka), 
s vlastním systémem. Areál V⌅Z Valdek v k.ú. Podluhy v Brdech je napojen na samostatn✏ systém (vodní 
zdroj na �erveném potoce v k.ú. Chaloupky v Brdech). Systém zásobování vodou bude nadále zachován.

 (Felbabka)
 Územním plánem Felbabka je navr⇣eno dovybudování posilujícího zdroje podzemní vody 
HFe-2. Ve aktuáln  zpracované dokumentaci pro územní ↵ízení je navr⇣ena vrtaná studna na pozemku 
444/1 v k.ú. K↵e�ín v Brdech.  Voda bude ⌥erpána v✏tla⌥n✏m ↵adem do vodojemu Felbabka. Trasa 
v✏tla⌥ného ↵adu je vedena z nového zdroje v k.ú. K↵e�ín v Brdech p↵es k.ú. Podluhy v Brdech do vodojemu 
Felbabka v k.ú. Felbabka v Brdech.
 
 Zásobování po�ární vodou
 V ↵e�eném území je pot↵eba po⇣ární vody kryta kombinovan : odb rem odb rem vody z 
po⇣ární nádr⇣e a hydranty osazen✏mi na ve↵ejném vodovodu. 

 Elektrifikace
 Po⇣adavky na zv✏�ení el. p↵íkon�, pop↵. nové el. odb ry budou ↵e�eny postupn  podle 
vznikajícího po⇣adavku a finan⌥ních mo⇣ností úpravou stávajících distribu⌥ních sítí (p↵edev�ím posílením 
stávajících trafostanic). Návrhem je respektováno ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a 
trafostanic, p↵ípadné p↵elo⇣ky s ohledem na nové stavební po⌥iny v sídle jsou mo⇣né.
 Stavby v zastaviteln✏ch plochách budou p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou trasou NN. 

 Zásobování energiemi 
 Je navr⇣eno sledovat stav energetické bezpe⌥nosti obce, která je obvykle mj. dána disponibilní 
kapacitou autonomních místních zdroj� el. energie a obnoviteln✏ch zdroj� energie (OZE).

 Zásobování zemním plynem 
 V⌘obci Podluhy nebyla zatím provedena plo�ná plynofikace. Obec v✏hledov  zva⇣uje mo⇣nost 
plo�né plynofikace napojením na ji⇣ zrealizovanou STL plynovodní sí� v Ho↵ovicích. Rozvoj STL plynovodní 
sít  by byl ↵e�en propojovacím plynovodním ↵adem p↵evá⇣n  v soub hu s t lesem silnice III. t↵ídy 
Ho↵ovice - Podluhy délky cca 1,2 km. Konkrétní zp�sob plynofikace bude následn  ↵e�en v generelu ↵e�ení 
plynofikace obce Podluhy, kter✏ zárove⌦ prov ↵í reálnost tohoto zám ru (zejména prov ↵it kapacitu VTL RS 
Ho↵ovice).

 Telekomunikace
 Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌥ní vedení místní 
telekomunika⌥ní i dálkové sít . V�echna stávající nadzemní telekomunika⌥ní vedení budou postupn  
nahrazena podzemní kabelovou trasou.
 Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p↵ipojeny v⇣dy.

 Ve⌥ejné osv⇧tlení a místní rozhlas
 V rámci tras venkovního vedení distribu⌥ní sít  NN je paraleln  realizována sí� VO (ve↵ejného 
osv tlení). �ást rozvodu ve↵ejného osv tlení je v trase podzemního kabelového vedení. V obci je funk⌥ní 
sí� místního rozhlasu.
 Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln✏m plochám. Nové vedení bude realizováno 
soub ⇣n  s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.

 d.3) Ob⌅anské vybavení
 Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌥ní za↵ízení 
ob⌥anského vybavení (podrobn✏ popis v ⌥ásti od�vodn ní):
- plochy ob⌥anského vybavení - ve↵ejná infrastruktura (OV),
 (Obecní ú↵ad, Mate↵ská �kola, Kaple sv. Floriána)
- plochy ob⌥anského vybavení - komer⌥ní za↵ízení malá a st↵ední (OM),
 (Jednota Ho↵ovice)
- plochy ob⌥anského vybavení - sport a rekreace (OS),
 (areál T lov✏chovné jednoty Sparta Podluhy na severním okraji  obce). 
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 Územním plánem Podluhy nejsou navr⇣eny nové plochy ob⌥anského vybavení.
 Vzhledem k d�le⇣itosti za↵ízení ob⌥anského vybavení pro rozvoj ↵e�eného území mohou b✏t 
vybraná za↵ízení umís�ována dle podmínek funk⌥ního ⌥len ní území v zastav ném území (zde prioritn  v 
plochách smí�en✏ch obytn✏ch historického jádra vesnice napojen✏ch na dopravní a technickou 
infrastrukturu) a omezen  i v plochách rozvoje slou⇣ících k bydlení.

 d.4) Ve⌥ejná prostranství
 Hlavním ve↵ejn✏m prostranstvím je náves v historickém jádru Podluh a v novodob j�í ⌥ásti obce 
ji⇣n  od potoka. Ob  návsi jsou dopln ny ve↵ejnou zelení. Postupn  se kultivují a nadále budou kultivovat 
stávající ve↵ejná prostranství v zastav ném území.
- Územním plánem jsou vymezeny stávající: 
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) zahrnující p↵evá⇣n  komunika⌥ní systém s centrálními  
 prostranstvími, ve↵ejnou zelení.
- Územním plánem jsou navr⇣eny: 
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV) v rámci zastaviteln✏ch ploch Z2, Z5 a Z10. 
 V t chto plochách budou (dle následn✏ch projekt�) umíst ny komunikace a pozemky ve↵ejné  
 zelen .
- Územní plán vymezuje stávající plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek 

p↵im ↵ené umíst ní, rozsah, dostupnost a ochranu p↵evá⇣n  parkov  upraven✏ch pozemk� 
ve↵ejné zelen . Do t chto vymezen✏ch ploch spadá par⌥ík v historickém jádru sídla a b↵ehová 
zele⌦ podél Podlu⇣ského potoka v západní ⌥ásti vesnice.

- Územním plánem jsou navr⇣eny: 
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV) v rámci zastavitelné plochy se skupinovou  
 zástavbou Z2. 
 V t chto plochách budou (dle následn✏ch projekt�) pozemky ve↵ejné zelen  se související  
 infrastrukturou.

 d.5) Nakládání s odpady
 Obecn  závazná vyhlá�ka Obce Podluhy stanovuje systém shroma⇣�ování, sb ru, p↵epravy, 
t↵íd ní, vyu⇣ívání a odstra⌦ování komunálních odpad�, v⌥etn  systému nakládání se stavebním odpadem, 
v souladu s platn✏mi právními p↵edpisy. 
 Stávající systém bude uplatn n i pro lokality rozvoje. 
 Nová za↵ízení lze umis�ovat pouze v souladu s platn✏mi právními p↵edpisy a v souladu s 
regulativy funk⌥ního vyu⇣ívání území ÚP (kapitola f.).

e) Koncepce uspo⌥ádání krajiny

 e.1) Promítnutí koncepce uspo⌥ádání krajiny do ploch s rozdíln↵m zp⌦sobem vyu�ití v 
krajin⇧ a stanovení podmínek pro zm⇧ny v jejich vyu�ití 
 Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastav ném území z hlediska rozdíln✏ch mo⇣ností 
vyu⇣ití jeho potenciálu, ochrany hodnot a zejména ochrany p↵írody. Nezastav n✏m územím jsou pozemky 
nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné plochy. Územní plán chrání krajinu p↵ed 
zástavbou a dal�ím nevhodn✏m vyu⇣itím, které by se dotklo hodnot území.  Plochy nezastav ného území 
jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a utvá↵ení krajiny na:

 Plochy vodní a vodohospodá↵ské (W) 
zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok� a jiné pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující 
vodohospodá↵ské vyu⇣ití.
 Plochy vodní a vodohospodá↵ské specifické (Wx) 
zahrnují pozemky vodních ploch – vodní nádr⇣ u Liebusovy skalky. Plocha ur⌥ena pro vodohospodá↵ské 
vyu⇣ití na území OP Posádkového cvi⌥i�t  (PC) Jince. 

 Plochy p↵írodní (NP) 
plochy s⌘nejvy��ím p↵írodním potenciálem v⌘území a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk�. Tyto plochy v 
↵e�eném území zahrnují prostory lokálních biocenter a zvlá�t  chrán n✏ch území.

 Plochy p↵írodní specifické (NPx) 
plochy s⌘nejvy��ím p↵írodním potenciálem a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk� v zájmovém území 
d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. Tyto plochy zahrnují území lokálních biocenter,  
zvlá�t  chrán n✏ch území, plochy evropsky v✏znamn✏ch lokalit  (EVL a návrh PP Hrachovi�t , EVL 
Felbabka) a plochy II. zóny odstup⌦ované ochrany  p↵írody.

 Plochy lesní (NL) 
plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro les, v⌥etn  jeho hospodá↵sk✏ch 
funkcí.

 Plochy lesní specifické (NLx) 
plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro les, v⌥etn  jeho specifick✏ch funkcí v 
zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. 
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 Plochy zem d lské (NZ) – jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující 
zem d lské vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí dále d leny na:
-  plochy zem d lské - nivy ⌘(NZ1) - prioritou je ochrana p↵írodního charakteru zem d lsk✏ch p�d 

v údolních nivách vodních tok� – t✏ká se pásu území podél drobn✏ch vodote⌥í a meliora⌥ních 
p↵íkop�;

-  plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2) jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní 
podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití na plochách, které souvisejí se zastav n✏m 
územím a jsou vyu⇣ívány p↵evá⇣n  jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky;

- plochy zem d lské – louky a pastviny (NZ3) – plochy trval✏ch travních porost� (pastvin) ur⌥ené 
k senose⌥i ⌥i k pastv  hospodá↵sk✏ch zví↵at. 

 Plocha rekreace se specifck✏m vyu⇣itím - krajina - motokrosov✏ areál (NRm) 
plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pro sportovní aktivity – motokros ve volné krajin  

 Plochy smí�ené nezastav ného území (NS) - do plochy smí�ené nezastav ného území jsou 
zahrnuty pozemky v nich⇣ není mo⇣né nebo nezbytné stanovit p↵eva⇣ující ú⌥el vyu⇣ití. P↵ijatelné formy 
vyu⇣ití jsou vyzna⌥eny p↵íslu�n✏m indexem: (p, pl)  jsou dány regulativy a musí b✏t v⇣dy v vzájemném 
souladu. ⌘Plochy smí�ené nezastav ného území jsou v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí d leny 
na:
-  plochy smí�ené - p↵írodní krajinná zele⌦ ⌘(NSp)
- plochy smí�ené - p↵írodní a lesní zele⌦ (NSpl)

 Na území Chrán né krajinné oblasti  Brdy nejsou vymezovány zastavitelné plochy, plochy pro 
individuální ⌥i hromadnou rekreaci, nejsou zde navrhovány ⇣ádné v✏�kové stavby.
 V zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP jsou plochy smí�ené 
nezastav ného území vyzna⌥eny indexem px (p↵írodní plochy - bezlesí), plx (plochy lokálních biokoridor� 
na lesních pozemcích):
- plochy smí�ené - p↵írodní krajinná zele⌦ specifická (NSpx) 
- plochy smí�ené - p↵írodní a lesní specifické (NSplx)

 Pro takto vymezené plochy v nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky 
pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití, které jsou prost↵edkem pro usm rn ní budoucího utvá↵ení 
krajiny. Uvedeny jsou v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.
 Plochy specifické vymezené na území posádkového cvi⌥i�t  a jeho ochranného pásma  a 
sou⌥asn  na území CHKO Brdy jsou v grafické ⌥ásti ÚP (koordina⌥ní v✏kres) vyzna⌥eny p↵ekryvem vrstev:
 - PC Jince a jeho ochranného pásma  
 - CHKO Brdy
 Podmínky p↵ekryvn✏ch vrstev, tzn. zakázané ⌥innosti na území PC Jince a jeho ochranného 
pásma a podmínky vypl✏vající ze statutu CHKO Brdy  mají p↵ednost p↵ed podmínkami podkladov✏ch 
vrstev.

 e.2) Plochy zm⇧n v krajin⇧
 Územní plán navrhuje zv✏�ení podílu zelen  ve smí�en✏ch plochách nezastav ného území, 
Podíl zelen  ve v t�in  vymezen✏ch ploch nezastav ného území na území k.ú. Podluhy je t↵eba zvy�ovat, 
a to p↵i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v⌥etn  prvk� liniové doprovodné zelen  
podél komunikací, vodote⌥í a mezí, zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen  s p↵írodní funkcí. 
Rodová a druhová skladba této zelen  musí vycházet z p�vodních rostlinn✏ch spole⌥enstev v daném 
míst . Potenciální p↵irozenou vegetací v ↵e�eném území k.ú. Podluhy je ⌥ern✏�ová dubohab↵ina 
(Melampyro nemorosi-Carpinetum) a v nivách vodních tok� st↵emchová jasenina v komplexu s 
mok↵adními ol�inami (Pruno-Fraxinetum). 
 Územním plánem jsou navr⇣eny plochy slou⇣ící k zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické 
stability (viz. kapitola e.3). Jedná se o nefunk⌥ní ⌥ást lokálního biokoridoru LBK 28-065.
 Na hranici mezi zastav n✏m územím obce Podluhy a nezastav n✏m územím je navr⇣ena 
obnova p↵íkopu k zaji�t ní ochrany obce proti �kodliv✏m ú⌥ink�m velk✏ch vod a zárove⌦ k zadr⇣ování vod 
v krajin .

 Dal�í úpravy v krajin  vyplynou z návrhu Plánu spole⌥n✏ch za↵ízení KoPÚ Podluhy. Jedná se o:
rámcové návrhy obnovy cestní sít 
-  vymezení pozemk�, optimalizace trasy a parametr� polních cest VC1 – VC8, DC9, DC10, VC11
- vymezení pozemk�, optimalizace trasy a parametr� lesních cest LC1 – LC3

rámcové návrhy sm ↵ující ke zlep�ení pom r� v oblasti vod
-  vymezení a optimalizace tvar� pozemk� pro stávající rybníky VN1 – VN7
- vymezení pozemk� pro stávající vodote⌥e a jiné drobné, p↵ípadn  ob⌥asné vodote⌥e

rámcové návrhy v oblasti vodní eroze
-  na plochách orné p�dy, kde dochází k p↵ekro⌥ení p↵ípustného smyvu je pot↵eba hospoda↵it s 

protierozním osevním postupem s vynecháním kuku↵ice a za↵azením jetele.
- na plochách orné p�dy, kde dochází k p↵ekro⌥ení p↵ípustného smyvu i p↵i vynechání kuku↵ice a 

za↵azení  jetele v osevním postupu je navrhováno zatravn ní a v rámci nového uspo↵ádání 
pozemk� p↵evedení do kategorie TTP. Jedná se o p�dní bloky v oblasti V Novinách, Jalov⌥iny, Na 
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ol�inách, Pod h�rky, V b↵ezinách, V lou⌥kách, Pod rumy, Na rumech. Plochy zem d lské (NZ) 
umo⇣⌦ují hospodá↵ské vyu⇣ití i jako TTP v rámci protierozní ochrany.

 e.3) Územní systém ekologické stability
 Sou⌥ástí zelen  je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Jedná se o vybranou 
soustavu vnit↵n  ekologicky stabiln j�ích segment� krajiny, ú⌥eln  rozmíst n✏ch na základ  funk⌥ních a 
prostorov✏ch kritérií.  
 ÚSES se d lí podle biogeografického v✏znamu skladebn✏ch prvk� na nadregionální, regionální 
a lokální. V obci Podluhy jsou vymezeny prvky na regionální a lokální úrovni. Je tvo↵en biocentry a 
biokoridory a na lokální úrovni té⇣ interak⌥ními prvky. Podle prostorové funk⌥nosti se rozli�ují skladebné 
prvky funk⌥ní (existující, jednozna⌥n  vymezené) a navr⇣ené (nefunk⌥ní, navr⇣ené k zalo⇣ení). 

 Ochrana ÚSES:
 Vymezené biokoridory a interak⌥ní prvky jsou pokládány za sou⌥ást p↵írodní zóny (NP) a⌥koliv 

jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové parametry zahrnuty do plochy smí�ené NSp, 
NSpx, NSpl, NSplx.

 Skladebné ⌥ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory i interak⌥ní prvky, jsou nezastaviteln✏m územím. 
Umis�ování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na p↵í⌥né p↵echody in⇣en✏rsk✏ch a 
dopravních staveb. Jiné umíst ní t chto staveb je v✏jime⌥n  p↵ípustné, a to pouze za podmínky 
zachování minimálních prostorov✏ch parametr�, dan✏ch p↵íslu�nou metodikou pro tvorbu 
ÚSES. Stavby procházející ÚSES by m ly b✏t uzp�sobovány tak, aby nevytvá↵ely migra⌥ní bariéru 
pro organismy.

 Je nutné dodr⇣ovat zásadu, ⇣e pro v✏sadbu a p↵ípadné jiné zásahy do prvk� ÚSES se pou⇣ívá 
pouze geograficky p�vodních rostlinn✏ch druh�. Jako podklad pro tuto p�vodní skladu slou⇣í 
p↵edev�ím rekonstruované mapy p�vodních geobotanick✏ch jednotek a  mapy lesních 
typologick✏ch jednotek.

 Plochy ÚSES a chrán n✏ch území p↵írody je t↵eba chránit p↵ed degradací nej⌥ast ji 
antropogenního p�vodu, p↵ed zne⌥i�t ním slo⇣ek ⇣ivotního prost↵edí, kultivací a ruderalizací. 
Nejsou p↵ípustné ⌥innosti sni⇣ující ekologickou stabilitu prvk�.

 V plochách prvk� ÚSES musí b✏t zaji�t ny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu, 
zvy�ování ekologické stability a p↵íznivé p�sobení na okolní krajinu. Pro prvky ÚSES platí regula⌥ní 
opat↵ení:
- regulace lesního hospodá↵ství s d�razem na druhovou skladbu d↵evin, která by m la b✏t co  

nejbli⇣�í p�vodním lesním spole⌥enstv�m; na lesních plochách bude podporována p↵irozená 
obnova porost� se zachováním p�vodních d↵evin.

- revitalizace vodních tok� tak, aby po spln ní nezbytn✏ch vodohospodá↵sk✏ch funkcí plnily co 
nejv t�í m rou i funkce ekologické; v prvcích ÚSES u vodote⌥í budou zalo⇣eny ke↵ové a 
stromové porosty na  vyv✏�en✏ch b↵ezích, v lokalitách voln  p↵ístupn✏ch b↵ehov✏ch partií budou 
vytvo↵eny podmínky pro posílení zelen ,

- v prvcích ÚSES vymezen✏ch na orné p�d  budou vytvo↵eny podmínky pro realizování porost� 
p↵irozené  druhové skladby d↵evin dle stanovi�tních podmínek.

Na území CHKO Brdy je zpracován Plán ÚSES pro CHKO Brdy, kter✏ je hlavním podkladem pro zapracování 
prvk� ÚSES na území k.ú. Podluhy v Brdech.

Regionální ÚSES
⇤e�en✏m územím prochází regionální biokoridor RK 1179 "Pod Krkav⌥inou - Pod Ple�ivcem". Biokoridor 
mimo ↵e�ené území propojuje regionální biocentra RC 1421 "Pod Krkav⌥inou" a RC 1423 "Pod Ple�ivcem".  
Biokoridor je v rámci Plánu ÚSES CHKO Brdy zp↵esn n, prochází po severním  úbo⌥í Velkého a Malého 
Jesk↵ipce.  Jedná se o slo⇣en✏ biokoridor, v jeho⇣ trase jsou vlo⇣ena lokální biocentra: LBC 048  "Pod 
Velk✏m Jesk↵ipcem" a  LBC 049  "V pecích".

Lokální ÚSES
Nadmístní systém ÚSES je dopln n lokálními prvky – biocentry, biokoridory a interak⌥ními prvky. Na 
území CHKO Brdy v k.ú. Podluhy v Brdech  jsou skladebné ⌥ásti ÚSES do územního plánu p↵evzaty ze 
schváleného  Plánu ÚSES pro CHKO Brdy (prvky ozna⌥eny p↵ed⌥íslím 0; nap↵. 048 …). Na území k.ú. 
Podluhy je vymezení skladebn✏ch prvk� ÚSES p↵evzato z dosud platného ÚPO Podluhy, prvky jsou 
zp↵esn ny tak, aby navazovaly na systém za hranicí ↵e�eného území. Návrh je koordinován se zpracovateli 
KoPÚ Podluhy.

 Skladebné ⌅ásti ÚSES, zele⌃
 (pozn.: Podrobn✏ popis jednotliv✏ch prvk� ÚSES, v⌥etn  navrhovan✏ch opat↵ení  je uveden v 
textu Od�vodn ní)

Regionální biokoridor v⌥etn  vlo⇣en✏ch lokálních biocenter:
RK 1179 "Pod Krkav⌅inou – Pod Ple�ivcem" – regionální biokoridor funk⌥ní, slo⇣en✏; up↵esn n dle 
odpovídajících stanovi�� na základ  pr�zkumu v terénu a  mapovan✏ch biotop�, místy podle hranic LHP. 
Lesní kultury s nep�vodními jehli⌥nat✏mi d↵evinami, p↵eva⇣ují smrkové porosty. V trase vlo⇣ena lokální 
biocentra, která jsou sou⌥ástí regionálního biokoridoru:
LBC 048 "Pod Velk↵m Jesk⌥ipcem" – lokální biocentrum  ⌥áste⌥n  funk⌥ní,  vlo⇣ené v trase RK 1179. 
Porost nep�vodních jehli⌥nat✏ch d↵evin a smilkov✏ trávník.
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LBC 049 "V pecích" – lokální biocentrum ⌥áste⌥n  funk⌥ní, vlo⇣ené v trase RK 1179. Smrkové porosty s 
p↵ím sí mod↵ínu, místy skály.

Lokální biocentra:
LBC 066  "Podlu�sk↵ potok" – lokální biocentrum funk⌥ní, navazuje na smluvn  chrán né území 
Hrachovi�t . Listnat✏ a smí�en✏ porost, druhov  pestr✏ lesní lem s k↵ovinami.
LBC 069  "Liebusova skalka" – lokální biocentrum funk⌥ní,  p↵echodové LBC vymezeno na k↵í⇣ení LBK 
osy hygrofilní a mezofilní; sou⌥ástí skála a vodní nádr⇣ na lesním potoce. 
LBC 073  "⇥pi⌅ák" – lokální biocentrum funk⌥ní, enklávy bukového a dubového lesa.
LBC 075  "Pod Berancem" – lokální biocentrum funk⌥ní, p↵eva⇣uje smrkov✏ porost, místy  bu⌥iny a malá 
plocha borového porostu.
LBC 078 "Pod Pecí" – lokální biocentrum ⌥áste⌥n  funk⌥ní; porost nep�vodních d↵evin s enklávami bu⌥in 
a bor�
LBC 27  "U Krejcárku" – lokální biocentrum funk⌥ní; kombinované biocentrum na hranici katastr� 
zahrnuje rybník Velk✏ Krejcárek v ploché údolnici v pramenné oblasti potoka Tihava a mimo zájmové 
území skupinu dubové kmenoviny charakteru bikové a⇣ vlhké acidofilní doubravy.
LBC 28  "Pod lesem" – lokální biocentrum ⌥áste⌥n  funk⌥ní; skupinov  smí�ené kmenoviny na okraji 
men�ího lesního celku; chudé druhy acidofilních doubrav.
LBC 29  "Dra�ovka"  - lokální biocentrum funk⌥ní; Velk✏ Dra⇣ovsk✏ rybník v m lce za↵íznuté údolnici v 
plochém dn  sní⇣eniny na okraji men�ího lesního celku, zbytky spol. luh� s p↵echody do vlhk✏ch 
acidofilních doubrav.
LBC 33 "Ka�parák" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ funk⌥ní; rybník mezi pozemky luk v plochém 
dn  sní⇣eniny podél drobné upravené vodote⌥e Podlu⇣ského potoka. B↵ehy s úzk✏m lemem ost↵icov✏ch 
porost�, navazující extenzivní sv ⇣í a⇣ vlhké ovsíkové louky, lu⇣ní porosty.

Lokální biokoridory:
LBK 065 "Podlu�sk↵ potok - Pod lesem" – lokální biokoridor funk⌥ní; lu⇣ní les podél toku, místy bu⌥iny, 
navazuje na LBK 28-065 v k.ú. Podluhy.
LBK 067 "Podlu�sk↵ potok - ⇥pi⌅ák - Pod Berancem"  - lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura 
s nep�vodními jehli⌥nat✏mi d↵evinami, lu⇣ní les podél toku, k↵oviny, vlhké louky, místy enklávy bu⌥in.
LBK 068 "Liebusova skalka - BK34-36" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s 
nep�vodními jehli⌥nat✏mi d↵evinami. Biokoridor navazuje na prvky vymezené v k.ú. Rpety a Felbabka.
LBK 069-33 "Liebusova skalka - Ka�parák / Na Kate⌥ince" -  lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; 
upravená drobná vodote⌥ v ú⇣labin  mezi pozemky luk a polí v úpatí zalesn n✏ch svah�. Okolní pozemky 
jsou vyu⇣ívány jako motokrosová dráha, resp. ob⌥asné parkovi�t  p↵i po↵ádání závod�. Biokoridor 
navazuje na LBK 070 v k.ú. Podluhy v Brdech.
LBK 070 "Liebusova skalka – Ka�parák"  - lokální biokoridor funk⌥ní; lu⇣ní porost podél vodního toku v 
lese.
LBK 071 "Liebusova skalka - U S↵korky" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s 
nep�vodními jehli⌥nat✏mi d↵evinami.
LBK 072 "Liebusova skalka – ⇥pi⌅ák" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s nep�vodními 
jehli⌥nat✏mi d↵evinami, místy doubrava a jasenina.
LBK 074 "Pod Velk↵m Jesk⌥ipcem - Pod Berancem" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s 
nep�vodními jehli⌥nat✏mi d↵evinami.
LBK 077 "Pod Velk↵m Jesk⌥ipcem - Pod Pecí" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s 
nep�vodními jehli⌥nat✏mi d↵evinami.
LBK 079 "Pod Pecí - Pod H⌥ebeny" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s nep�vodními 
jehli⌥nat✏mi d↵evinami , v rámci cílové dopadové plochy ra�elinné lesy a v↵esovi�t .
LBK 097 "Pod Pecí - H⌥eben" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; lesní kultura s nep�vodními 
jehli⌥nat✏mi d↵evinami, místy doubravy a bory
LBK 27-28 "U Krejcárk⌦ - Pod lesem / Jalov⌅iny" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; smí�en✏ lesní 
porost s fragmenty ochuzené dubohab↵iny.
LBK 27-29 "U Krejcárk⌦ - Velká Dra�ovka / Tihava" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; pás náletové a 
lu⇣ní zelen  podél drobné upravené vodote⌥e potoka Tihava mezi pozemky polí v úzké údolnici m lké 
sní⇣eniny.
LBK 28-065 "Podlu�sk↵ potok - Pod lesem / V rybní⌅kách" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní, u 
silnice navr⇣en✏ k zalo⇣ení. V Z ⌥ásti smí�en✏ lesní porost, dále m lká ú⇣labina s drobnou vodote⌥í a 
lu⇣ním porostem. Ochuzené prvky luh� a nitrofilních lem�. Biokoridor navazuje na LBK 065 v k.ú. Podluhy 
v Brdech.
LBK 29-32 "Dra�ovka – Tihava" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní a⇣ funk⌥ní; �irok✏ pás lu⇣ních 
porost� podél Tihavy, sou⌥ástí biokoridoru rybník Malá Dra⇣ovka. Ochuzené zbytky litorálních porost� s 
druhy rákosin.
LBK 33-34 "Ka�parák - Rpety / Podlu�sk↵ potok" – lokální biokoridor ⌥áste⌥n  funk⌥ní; upravená 
drobná vodote⌥ Podlu⇣ského potoka ve dn  ploché sní⇣eniny mez poli, ruderální porost.⌘

Interak⌥ní prvky zelen :
Interak⌥ní prvky zelen  dopl⌦ují plochy ÚSES v okolním mén  stabilním území, vymezeny jsou ve 
stávajících plochách ekologické kostry území (plo�né, liniové a bodové prvky):
IP 1 "V Novinách" - extenzivn  kosené polokulturní sv ⇣í a⇣ vlhké louky v m lké údolnici v úpatí 
zalesn n✏ch svah�, místy zachované pest↵ej�í partie s fragmenty spol. svaz� Arrhenatherion, Calthenion a 
Molinion, místy spí�e charakter ochuzené kulturní louky. V minulosti naru�eno melioracemi, postupná 
spontánní obnova kv tnaté louky. Podél upravené ob⌥asné vodote⌥e úzk✏ pás mlad✏ch nálet�.
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IP 2 " Na ol�inách" - horní úsek drobné vodote⌥e Podlu⇣ského potoka v úpatí zalesn n✏ch svah� a ve 
dn  m lké sní⇣eniny v úpatí pozvoln✏ch svah� na hranici zástavby a polí. Doprovázen✏ jasanovou ol�inou.
IP 3 "U k⌥í�ku" - pozemek vlhk✏ch lad v m lké údolnici mezi poli nad silnicí, dosud nezapojené náletové 
porosty s
vrbami, osikou, b↵ízou, na ⌥ásti plochy v✏sadba smrku. Ruderalizovaná bylinná vegetace s expanzí t↵tiny, 
ojedin le zbytky vegetace vlhk✏ch luk.

 Krajinná zele⌦ (NSp)
 Plochy zelen  mimo lesní porosty, ⌥asto na plochách d↵ív j�ích luk, n kdy i polí, nebo 
neplodné p�dy, kde je v sou⌥asnosti více ⌥i mén  vzrostl✏ stromov✏ porost spontánn  vze�l✏, n kdy 
náletem z blízkého lesa. Jedná se o plo�nou, bodovou a liniovou zele⌦ v zem d lské krajin  (remízy, 
meze, ostr�vky zelen , strouhy, lemová spole⌥enstva les� atd., které mohou slou⇣it jako refugium a biotop 
zvlá�t  chrán n✏ch druh� ⇣ivo⌥ich�), mají charakter interak⌥ních prvk� dopl⌦ující biocentra a biokoridory.
Tyto plochy mají p↵írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele⌦, která odd luje plochy r�zn✏ch 
funkcí. Ru�ení p↵írodních prvk� v krajin  je vylou⌥eno.

 Krajinná zele⌦ specifická (NSpx)
 P↵írodní plochy – bezlesí mimo biocentra a plochy II. zóny odstup⌦ované ochrany p↵írody v 
zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. 
⌘

 e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

 Cestní sí� v k.ú. Podluhy
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch komunikací. Cesty 
slou⇣í zejména hospodá↵skému vyu⇣ití (zem d lskému a lesnickému), cykloturistice a p �í turistice; místy 
slou⇣í i dopravní obsluze lokalit v odlou⌥ené poloze. 
 Sí� ú⌥elov✏ch komunikací je dostate⌥n  hustá, ale n které cesty z období p↵ed kolektivizací (tak 
jako jsou zakresleny v map  pozemkového katastru) jsou ve �patném stavu, fungují pouze ⌥áste⌥n , a 
nebo v terénu neexistují. N které cesty se ve skute⌥nosti nacházejí jinde ne⇣ je patrné z mapy. V rámci 
Komplexní pozemkové úpravy Podluhy bude proto nutné cesty, které nejsou pln  funk⌥ní navrhnout k 
rekonstrukci a neexistující cesty, které nebudou p↵i novém uspo↵ádání pozemk� pot↵ebné, zru�it v map . 
U v�ech existujících cest v ↵e�eném území bude v map  upraven jejich pozemek dle zam ↵ení trasy cesty v 
terénu. P↵i komplexní pozemkové úprav  musí b✏t zaji�t n p↵ístup na v�echny pozemky v ↵e�eném území 
a cestní sí� musí navazovat na cesty za hranicí KoPÚ. Zhodnocení technického stavu stávajících polních 
cest a detailní návrh rekonstruovan✏ch a nov✏ch polních cest bude detailn  ↵e�en v Plánu spole⌥n✏ch 
za↵ízení KoPÚ Podluhy.
 Stávající cesty, které budou zahrnuty do návrhu KoPÚ Podluhy,  jsou d lené na místní 
komunikace (MK), vedlej�í cesty (VC1 a⇣ VC8, VC11), dopl⌦kové cesty (DC9, DC10) a lesní cesty (LC1, LC2, 
LC3).
 Dopln ní dal�ích cest v⌘plochách nezastav ného území je mo⇣né, umo⇣⌦ují to stanovené 
podmínky funk⌥ního vyu⇣ití ploch v krajin . V�echny cesty v otev↵ené polní krajin  nutno doplnit 
jedno↵adou liniovou zelení. Zakládání liniov✏ch ekologick✏ch a krajinn✏ch prvk� navr⇣eno ze stanovi�tn  
vhodn✏ch p↵irozen✏ch lesních d↵evin  nebo jako zapojené ovocné aleje. 

 Cestní sí� v k.ú. Podluhy v Brdech
 Ú⌥elové komunikace  na parcele ⌥. 210/2, 439, 451, 801/1, 384/1, 453/1 zapsané na LV 4 v k.ú. 
Podluhy v Brdech  budou vyu⇣ívány k zabezpe⌥ení dopravní obslu⇣nosti dané lokality související se 
zabezpe⌥ením úkol� pro obranu státu.  Ostatní komunikace na území CHKO Brdy a PC Jince je mo⇣no 
vyu⇣ívat v souladu s podmínkami uveden✏mi pro plochy DS1x.

 Cykloturistické a turistické trasy
 
P �í trasy:
Územním plánem jsou respektovány stávající zna⌥ené turistické trasy:
 k.ú. Podluhy
- modrá (Jankovsk✏ Ml✏n - Zbiroh - Komárov - Hvozdec - Podluhy - Felbabka - Jince - Buková), 
- zelená (Kokotské rybníky - Rokycany - Stra�ice - Zaje⌥ov - Chaloupky - Mrtník -  Ho↵ovice -  

Lochovi ce).
 k.ú. Podluhy, k.ú. Podluhy v Brdech
- ⇣lutá (Malá Víska, - Ne↵e⇣ín - Valdek - Hrachovi�t  - Podluhy - Felbabka - Lhotka),
 k.ú. Podluhy v Brdech
- zelená (Brdy - Valdek - K↵e�ín),
- modrá (Hrachovi�t  - vodní nádr⇣ Záskalská).

Územním plánem je navr⇣ena úprava trasování “modré”:
- Územním plánem je navr⇣ena úprava turistické trasy a to za podlu⇣sk✏m rybníkem podél JV 

okraje obce Podluhy do lesa a dále v k.ú. Podluhy v Brdech po ú⌥elové komunikaci vedené 
ji⇣n  pod Podlu⇣skou horou, podél pravostranného p↵ítoku Podlu⇣ského potoka s rybní⌥kem a 
dále sm rem na trojmezí - Podluhy/Felbabka/K↵e�ín. Trojmezí je vhodné upravit jako 
odpo⌥inkové pro náv�t vníky území - navazuje na stávající cyklotrasu. Trasa je ji⇣ v sou⌥asnosti 
vyu⇣ívána místními obyvateli jako vycházková spojnice mezi Podluhy a Felbabkou.
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Cyklistické trasy:
Územním plánem jsou respektovány stávající zna⌥ené trasy:
 k.ú. Podluhy
- trasa ⌥. 0006 
 V roce 2002 byla z↵ízena zna⌥ená kombinovaná cyklistická trasa - cyklostezka procházející 

obcemi Rpety - Podluhy - Hvozdec - Mrtník - Komárov. Trasa je vedena kombinovan  po 
stávajících ú⌥elov✏ch komunikacích, silnicích III. t↵ídy a místních komunikacích.

- trasa ⌥. 8244
 Na tuto trasu je napojena cyklotrasa z Ho↵ovic, vedená po t lese silnice III. t↵ídy.

Do územního plánu jsou p↵evzaty návrhy cyklotras: 
 k.ú. Podluhy v Brdech
 Navrhované cyklotrasy jsou do návrhu ÚP Podluhy p↵evzaty  ze zdroje AOPK �R, 2015. 

Cyklotrasy jsou vedeny ze sm ru od Podluh p↵es Hrachovi�t  k samot  Krej⌥ovka a zde k↵í⇣ení - 
bu� ve sm ru na Felbabku/K↵e�ín nebo sm rem k samot  Na Hlín  a op t k↵í⇣ení sm r 
Obecníce (jih) ⌥i Ne↵e⇣ín (sever). Cyklotrasy jsou vedeny po stávajících ú⌥elov✏ch 
komunikacích.

 Prostupnost krajiny v k.ú. Podluhy
 Prostupnost krajinou nesmí b✏t naru�ena oplocením pozemk� ve volné krajin  vyjma ploch 
specifikovan✏ch v kapitole f. (nap↵. záhumenky). Oplocování pozemk� zem d lského p�dního fondu a 
lesních pozemk� je podmín n  p↵ípustné na základ  prokázání jejich vhodnosti v navazujícím správním 
↵ízení. Prokázání p↵ípustnosti je mo⇣né v od�vodn n✏ch p↵ípadech nap↵. p↵i vymezení ochrann✏ch pásem 
vodních zdroj�. Za „oplocení“ ⌘nejsou pova⇣ovány oplocenky na PUPFL a do⌥asná oplocení pastvin pomocí 
ohradníku ⌥i d↵ev n✏ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá↵sk✏ch zví↵at a koní nebo lesnick✏ch 
oplocenek pro zaji�t ní nov✏ch v✏sadeb d↵evin. Ani tyto v�ak nesmí naru�ovat ⌘sí� místních a ú⌥elov✏ch 
komunikací a bránit volné migraci ⇣ivo⌥ich� a pr�chodnosti krajinou.
 P↵i oplocování ⌥i ohrazování pozemk�, které nejsou vylou⌥eny z práva volného pr�chodu musí 
vlastník ⌥i nájemce zajistit technick✏mi nebo jin✏mi opat↵eními mo⇣nost jejich volného pr�chodu na 
vhodném míst  pozemku.

 e.5) Protierozní ochrana
 Dle záv r� analytické ⌥ásti KoPÚ Podluhy je p↵evá⇣ná ⌥ást zem d lsk✏ch pozemk� v k.ú. 
Podluhy ohro⇣ena vodní erozí.  Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES (biocentra, 
biokoridory), plochy p↵írodní krajinné zelen  (NSp), trvalé travní porosty a cestní sí� stabilizovaná i 
navr⇣ená k⌘obnov  v⌥etn  doprovodné zelen .
 Stávající i nov  navr⇣ené cesty budou dopl⌦ovány jednostrann✏mi stromo↵adími a pásy zelen  
veden✏mi v soub hu. Nejvhodn j�í jsou polopropustné pásy tvo↵ené stromy a ke↵i r�zn✏ch v✏�ek. ⌘Pro 
zalo⇣ení a dosadbu nutno pou⇣ít v✏hradn  domácí druhy d↵evin. 
 Dal�í protierozní opat↵ení v krajin  vyplynou z návrhu Plánu spole⌥n✏ch za↵ízení KoPÚ Podluhy. 
Jedná se o:
rámcové návrhy v oblasti vodní eroze
-  na plochách orné p�dy, kde dochází k p↵ekro⌥ení p↵ípustného smyvu je pot↵eba hospoda↵it s 

protierozním osevním postupem s vynecháním kuku↵ice a za↵azením jetele.
- na plochách orné p�dy, kde dochází k p↵ekro⌥ení p↵ípustného smyvu i p↵i vynechání kuku↵ice a 

za↵azení jetele v osevním postupu je navrhováno zatravn ní a v rámci nového uspo↵ádání 
pozemk� p↵evedení do kategorie TTP. Jedná se o p�dní bloky v oblasti V Novinách, Jalov⌥iny, Na 
ol�inách, Pod h�rky, V b↵ezinách, V lou⌥kách, Pod rumy, Na rumech.  Protierozní opat↵ení lze dle 
pot↵eby budovat v souladu se stanoven✏mi podmínkami vyu⇣ití ploch v nezastav ném území - 
plochy zem d lské (NZ) umo⇣⌦ují hospodá↵ské vyu⇣ití i jako TTP v rámci protierozní ochrany.

 e.6) Ochrana p⌥ed povodn⇧mi
 Brdsk✏ komplex je v navazujících územích vnímán jako zdrojové území ohro⇣ujících povodn mi. 
Povodn  v�ak ovliv⌦uje je�t  ↵ada dal�ích faktor� – rozsáhlé táhlé svahy v odlesn n✏ch, pom rn  
intenzivn  zem d lsky vyu⇣ívan✏ch úpatích brdského komplexu; rozsáhlá sí� drobn✏ch vodních tok� s 
technick✏mi úpravami, které podporují rychl✏ odtok vody z území bez mo⇣nosti rozliv� do ploch mimo 
koryta.
 Cílem je zpomalení odtok� z Brdského komplexu, podpora p↵irozen✏ch forem akumulace a 
retence vody a ekologicko-biologická rehabilitace vodních prvk� krajiny. V oblasti vodního hospodá↵ství je 
prioritním úkolem ochrana dochovaného pom rn  dobrého stavu sít  vodních tok�. V celém území je 
opodstatn n✏ po⇣adavek neprovád t zásahy typu technick✏ch úprav koryt a budování takov✏ch staveb, 
které by zhor�ovaly morfologicko-ekologick✏ stav vodních tok�.

 Pro hlavní místní recipienty - Podlu⇣sk✏ potok a Tihavu nejsou administrativn  ur⌥ena 
záplavová území ani není vymezena aktivní zóna záplavového území. V extrémních situacích docházelo k 
rozlití vodního toku (Podlu⇣sk✏ potok) procházejícího zastav n✏m územim obce na okolní pozemky v jeho 
levob↵e⇣ní ⌥ásti. V nedávné minulosti (r. 2012) byl vodní tok pro⌥i�t n od nános�, provedeny byly opravy 
stabiliza⌥ních prah� a stup⌦� v intravilánu obce Podluhy, tím do�lo i ke zlep�ení povod⌦ové situace na 
toku.  
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 Územní plán respektuje rámcové návrhy sm ↵ující ke zlep�ení pom r� v oblasi vod, které 
vyplynuly z rozbor� a pr�zkum� a anal✏zy odtokov✏ch pom r� v rámci KoPÚ Podluhy. Navr⇣ena jsou tato 
opat↵ení:
- vymezení a optimalizace tvar� pozemk� pro stávající rybníky VN1 – VN7
- vymezení pozemk� pro stávající vodote⌥e a jiné drobné p↵ípadn  ob⌥asné vodote⌥e
- nezasahovat nevhodn  do vodního re⇣imu p↵ítok� a podmá⌥en✏ch sní⇣enin
- ochrana a prohloubení p↵irozeného charakteru komplexu extenzivních kv tnat✏ch luk
- podél vodních tok� – Tihavy a Podlu⇣ského potoka ponechat pozemkovou rezervu pro díl⌥í 
 revitalizaci na základ  podrobného projektu. Navr⇣ena je obnova prvk� p↵irozené vodote⌥e, 

rozvoln ní sm rov✏ch pom r�, zv✏�ení ⌥lenitosti koryta a v✏sadby b↵ehov✏ch porost� se stromy 
a ke↵i p↵irozen✏ch lu⇣ ních druh� s vyu⇣itím stávajících porost�. Zalo⇣ení TTP podél pás� d↵evin 
ve vymezené �í↵ce biokoridoru s následn✏m hospoda↵ením po zapojení porostu.

 Územní plán navrhuje opat↵ení sm ↵ující k ochran  území p↵ed povodn mi: 
- na hranici mezi zastav n✏m územím obce Podluhy a nezastav n✏m územím je navr⇣ena 

obnova p↵íkopu k zaji�t ní ochrany obce proti �kodliv✏m ú⌥ink�m velk✏ch vod a zárove⌦ k 
zadr⇣ování vod v krajin ;

- vymezeny jsou plochy zem d lské – nivy (NZ1), kde prioritou je ochrana p↵írodního charakteru 
zem d lsk✏ch p�d (trval✏ch travních porost� a extenzivn  vyu⇣ívan✏ch polí) v údolních nivách 
vodních tok�;

- vymezeny jsou plochy zem d lské – louky a pastviny, kde prioritou je zachování TTP 
p↵irozeného charakteru; ochrana a prohloubení p↵irozeného charakteru komplexu extenzivních 
kv tnat✏ch luk;

- navr⇣ena jsou opat↵ení zvy�ující reten⌥ní kapacitu území - vyhrazení dostate⌥n  �irok✏ch pás� 
pozemk� podél vodních tok� smí�en✏m funkcím (NZ1 plochy zem d lské – nivy, NSp – 
krajinná zele⌦), v⌘plochách biocenter (NP – plochy p↵írodní). V plochách smí�eného 
nezastav ného území s indexem p - p↵írodní budou ve vy��í mí↵e uplatn ny prvky zvy�ující 
reten⌥ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt✏lená zele⌦;

- v⌘území ur⌥eném k⌘zástavb  je t↵eba zabezpe⌥it, aby odtokové pom ry z⌘povrchu 
urbanizovaného území byly po v✏stavb  srovnatelné se stavem p↵ed ní. Odvodn ní nutno ↵e�it 
kombinovan✏m systémem p↵irozené a um lé retence, nap↵. vsakem na pozemcích, odvedením 
obvodov✏m drená⇣ním systémem do jímek v⌘nejni⇣�ím míst  plochy (regulovan✏ odtok do 
recipientu, pop↵. následné vyu⇣ití vody pro zálivku v⌘dob  p↵ísu�ku);⌘

- podél koryt vodních tok� je ⇣ádoucí zachovat volné nezastav né a neoplocené území o �í↵i min 
6 m podél drobn✏ch vodních tok� a HMZ od b↵ehové hrany na ob  strany (tzv. poto⌥ní 
koridory) - pro pr�chod velk✏ch vod a zárove⌦ jako manipula⌥ní pruh pro ú⌥el správy a údr⇣by 
vodního toku;

- nep↵ípustné je zatrub⌦ování vodote⌥í a za↵ízení na odvod povrchov✏ch vod, podmín né 
p↵ípustné je zatrub⌦ování pro pot↵eby dopravy (podmínkou bude projednání a povolení 
vodoprávního orgánu); u silni⌥ních p↵íkop� bude zatrub⌦ování podmín n  p↵ípustné v✏hradn  
v zastav ném území, podmínkou bude povolení speciálního silni⌥ního stavebního ú↵adu;

- vodohospodá↵ské meliorace ur⌥ené k odvod⌦ování pozemk�, bez ohledu na vlastnictví, jsou 
plnohodnotn✏mi dokon⌥en✏mi a funk⌥ními stavbami vodních d l. Jakékoli zásahy do t chto 
existujících staveb (tj. jejich údr⇣ba, opravy, úpravy, zm ny, zm ny u⇣ívání, zru�ení nebo 
odstran ní) se ↵ídí p↵íslu�n✏mi ustanoveními platného vodního zákona, p↵íp. stavebního 
zákona.

 P↵i jakékoli v✏stavb  (t✏ká se v�ech staveb) na lokalitách, kde se zem d lské meliorace 
vyskytují, je nutno postupovat podle uveden✏ch zákonn✏ch ustanovení a jakékoli zásahy do 
t chto vodních d l specifikovat a ↵e�it ji⇣ od prvních stup⌦� p↵edprojektové, resp. projektové 
dokumentace s ohledem na zachování funk⌥nosti v rozsahu celého vodního díla.

 Pouze malé zásahy lze kvalifikovat jako opravy a udr⇣ovací práce. Proto⇣e rekonstrukci 
meliorovan✏ch celk� na plo�e zástavby není mo⇣né ve v t�in  p↵ípad� provést zodpov dn  bez 
znalostí souvislostí a tém ↵  ka⇣dá stavba m�⇣e meliorace poru�it, je nutné povinnost 
komplexního ↵e�ení ulo⇣it ji⇣ prvnímu stavebníkovi na dot⌥ené meliorované plo�e. 
Dokumentaci na úpravu, p↵íp. rekonstrukci meliorací musí obsahovat ka⇣dá dokumentace pro 
povolení stavby, p↵íp. pro ohlá�ení stavby.

 e.7) Rekreace
 Rekreace se uskute⌥⌦uje formou pobytové krátkodobé rekreace (chata↵ení, chalupa↵ení); v k.ú. 
Podluhy se vyskytuje 15 % rekrea⌥ních objekt� z celkového po⌥tu domovního a bytového fondu. Objekty 
druhého bydlení jsou orientovány sm rem k Chrán né krajinné oblasti Brdy. Sportovní vy⇣ití nabízí 
sportovní areál T lov✏chovné jednoty Sparta Podluhy na severním okraji obce (fotbal, volejbal, klubovna, 
tenisov✏ kurt, byt správce) a areál motokrosu p↵i severov✏chodním okraji k.ú. Podluhy.
 Na území CHKO Brdy jsou hlavními provozovan✏mi aktivitami jsou p �í turistika, cykloturistika, 
p↵ípadn  be⇣ecké ly⇣ování ⌥i krátkodob✏ rekrea⌥ní pobyt v p↵írod  spojen✏ se sb rem lesních plod� a 
hub. Z hlediska dlouhodobé perspektivy je ⇣ádoucí rozvíjet v oblasti jen takové rekrea⌥ní aktivity (nap↵. 
„m kké“ formy cestovního ruchu), které umo⇣ní zachování p↵írodních a krajinn✏ch hodnot, které 
podmi⌦ují atraktivitu Brd.

Rekrea⌥ní aktivity se v ↵e�eném území odehrávají formou poznávání p↵írody, ú⌥asti na sportovních akcích, 
spo⌥ívají p↵edev�ím v⌘turistice a cykloturistice:
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- p↵írodn -poznávací cestovní ruch - poznávání p↵írody se uskute⌥⌦uje v podob  náv�t vy 
chrán n✏ch území a minimáln  naru�en✏ch oblastí, kulturn  – historick✏ch objekt� (Valdek, 
místo zaniklé obce Hrachovi�t );

- sportovn -turistick✏ cestovní ruch - nejde pouze o aktivní sportovní ú⌥ast, ale i o pasivní 
diváctví na sportovních událostech (sportovní aktivity v obci, motokros)

- cykloturistick✏ cestovní ruch (stabilizované zna⌥ené turistické trasy a cyklotrasy, navr⇣ené 
cyklotrasy)

ÚP Podluhy vytvá↵í podmínky pro rekreaci obyvatel:
- vymezeny jsou stávající plochy pro rodinnou rekreaci (RI) na jihozápadním okraji obce u 

Podlu⇣ského potoka. Nové plochy ur⌥ené pro individuální rekreaci nejsou navrhovány;
- vymezeny jsou stávající plochy ob⌥anského vybavení pro sport a rekreaci (OS) – sportovní areál 

na severním okraji obce. Nové plochy pro sport a rekreaci nejsou navrhovány;
- vymezena je stávající plocha rekreace se specifick✏m vyu⇣itím - krajina - motokrosov✏ areál 

(NRm)
  Soukromé pozemky ve volné krajin  jihov✏chodn  od Podluh jsou vyu⇣ívány pro sportovní 

aktivity - motokros. Toto vyu⇣ití je v územním plánu specifikováno jako podmíne⌥n  p↵ípustné 
za p↵edpokladu, ⇣e nedojde k p↵ekro⌥ení hygienick✏ch limit� (zatí⇣ení hlukem).

- v oblasti tzv. Trojmezí (na rozhraní k.ú. Podluhy v Brdech, Felbabka v Brdech, K↵e�ín v Brdech) 
je vymezeno jako odpo⌥inkové jedno z v✏znamn✏ch nástupních míst do území CHKO Brdy. 
Návrh krajiná↵sk✏ch úprav bude ↵e�en samostatnou projektovou dokumentací v koordinaci s 
obcemi Felbabka a K↵e�ín.

 V⌘nezastav ném území (v krajin ) není mo⇣né umis�ovat ⇣ádné stavby pro rodinnou ani 
hromadnou rekreaci. Nezastav né území bude i nadále slou⇣it pro nepobytovou rekreaci - p �í turistiku a 
cyklistiku, pro kterou budou vyu⇣ívány ú⌥elové cesty v⌘krajin . 
 V k.ú. Podluhy v Brdech budou respektovány budou podmínky stanovené pro Posádkové 
cvi⌥i�t  Jince v⌥etn  ochranného pásma a zájmová území d�le⇣ité pro obranu státu a podmínky vypl✏vající 
z ochrany zvlá�t  chrán ného území CHKO Brdy.  Na území CHKO Brdy nejsou navrhovány ⇣ádné stavby 
pro individuální ⌥i hromadnou rekreaci.

 e.8) Dob↵vání lo�isek nerostn↵ch surovin

Ochrana a dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin
 ⇤e�ené území se nachází mimo v✏hradní lo⇣iska u⇣itkov✏ch nerost�, chrán ná lo⇣isková území 
a dob✏vací prostory nerostn✏ch surovin ani tyto nejsou územním plánem navr⇣eny. 
 

Poddolovaná území
  V ↵e�eném území jsou evidována t↵i poddolovaná území v CHKO Brdy (popis v ⌥ásti 
od�vodn ní). Tato území jsou pln  respektována, nacházejí se p↵evá⇣n  na lesních pozemcích.

 Hlavní d�lní díla
 V rámci poddolovaného území ID 1486 Hrachovi�t  - Jedová hora jsou evidována dv  d�lní díla 
související s dob✏váním (popis v ⌥ásti od�vodn ní). D�lní díla se nacházejí na lesních pozemcích, p↵i 
jihov✏chodním úpatí Jedové hory. P↵i zabezpe⌥ování zaji�t ní DD nebo jejich likvidace se postupuje dle 
platného provád cího p↵edpisu M⌃P �R. 

Sesuvná území
 V ↵e�eném území nejsou evidována sesuvná území.

f) Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdíln↵m zp⌦sobem vyu�ití

 f.1) Druhy ploch s rozdíln↵m zp⌦sobem vyu�ití
 Uspo↵ádání funk⌥ního vyu⇣ití ploch je vymezeno ve v✏kresu ⌥. 2 (Hlavní v✏kres). Dal�í 
podmínky prostorového uspo↵ádání a po⇣adavky na umis�ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy 
jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce. 
 Územní plán Podluhy vymezuje z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a podmínky jejich 
vyu⇣ití:

 Plochy smí�ené obytné - areál panského dvora (Spd)
Hlavní vyu⇣ití: domy a usedlosti s hospodá↵sk✏m zázemím a navazujícími 

zem d lsk✏mi pozemky
P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: stavby a za↵ízení  ve↵ejného i komer⌥ního ob⌥anského vybavení a 

stavby a za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou v✏robu, 
v✏robní i nev✏robní slu⇣by v⌥etn  p↵idru⇣eného skladování, se 
stavbami a za↵ízeními, které:

- sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb 
a za↵ízení ve svém okolí,
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- nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
- sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména ⌥erpací 
stanice pohonn✏ch hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního 
prodeje o v✏m ↵e v t�í ne⇣ 1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Eventuální nová v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp�sobena 
p�vodní dochované a typické urbanistické struktu↵e a charakteru 
zástavby se zachováním v✏�kové hladiny. U p↵estaveb objekt� hmotov  
tradi⌥ních bude kladen d�raz na zachování, vhodné dopln ní a 
obnovu jejich architektonick✏ch hodnot.

 Nástavby jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi úpravami 
dojít k naru�ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a 
architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru�ení 
architektonické jednoty celku.

 Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
Hlavní vyu⇣ití: rodinné domy a usedlosti s hospodá↵sk✏m zázemím a navazujícími 

zem d lsk✏mi pozemky
P↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro rodinnou rekreaci,
  ve↵ejná prostranství,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: ob⌥anské vybavení a neru�ící slu⇣by a provozy, neru�ící v✏roba se 

stavbami a za↵ízeními, které:
 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením   

 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,
 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní   

 zát ⇣ v území,
 - spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na   

 umís�ování staveb a za↵ízení v plochách s    
 p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména ⌥erpací 
stanice pohonn✏ch hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního 
prodeje o v✏m ↵e v t�í ne⇣ 1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Eventuální nová v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp�sobena 
p�vodní dochované a typické urbanistické struktu↵e a charakteru 
zástavby se zachováním v✏�kové hladiny. U p↵estaveb objekt� hmotov  
tradi⌥ních bude kladen d�raz na zachování, vhodné dopln ní a 
obnovu jejich architektonick✏ch hodnot.

 Nástavby jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi úpravami 
dojít k naru�ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a 
architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru�ení 
architektonické jednoty celku.

 Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Hlavní vyu⇣ití: stavby rodinn✏ch dom�, 
P↵ípustné vyu⇣ití: související zahrady a dal�í zem d lské pozemky. 
 stavby pro rodinnou rekreaci,
  ve↵ejná prostranství,
  související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: ob⌥anské vybavení a neru�ící slu⇣by a provozy drobn✏ch ↵emesel, se 

stavbami a za↵ízeními, které:
 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením   

 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,
 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní   

 zát ⇣ v území,
 - spl⌦ují po⇣adavky obecn  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování  

 staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména stavby pro 

v✏robu a skladování, zem d lské stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch 
hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í 
ne⇣ 1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.
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Prostorové uspo↵ádání: Nástavby jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi úpravami 
dojít k naru�ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a 
architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru�ení 
architektonické jednoty celku. 

 P↵i umis�ování staveb do proluk ⌥i p↵i p↵estavbách je zárove⌦ nutno 
respektovat stávající uli⌥ní frontu a v✏�kovou hladinu p↵eva⇣ující okolní 
zástavby a její charakter. Pro zm ny staveb a umís�ování nov✏ch staveb 
v zastav ném území je dána podmínka dodr⇣ení minimálního 
koeficientu nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch 70%.

Prostorové uspo↵ádání pro plochy 
návrhu:
Ozna⌥ení plochy: Z1a, Z1b
  respektovat urbanistické hodnoty navazující zástavby; v parcelách 

91/9, 91/36, 254/12 a 254/13 umis�ovat pouze zahrady, zele⌦.
V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í v⌥etn  podkroví, resp. 7 m od rostlého 

terénu

Ozna⌥ení plochy: Z2
 podmínky budou zp↵esn ny územní studií

Ozna⌥ení plochy: Z3, Z4, Z5, Z8, Z10
max. zastav ná plocha/parcela 250 m2
V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í v⌥etn  podkroví, resp. 7 m od rostlého 

terénu

Ozna⌥ení plochy: Z6
 respektovat hranici pásma hygienické ochrany (min. vzdálenost od 

obytn✏ch staveb), respektovat urbanistické hodnoty navazující 
zástavby

max. zastav ná plocha/parcela 250 m2
V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í v⌥etn  podkroví, resp. 7 m od rostlého 

terénu

Ozna⌥ení plochy: Z7a, Z7b
V✏�ková regulace: max. 2 nadzemní podla⇣í v⌥etn  podkroví, resp. 7 m od rostlého 

terénu

 Plochy bydlení - bytové domy (BH)
Hlavní vyu⇣ití: stavby bytov✏ch dom� (pouze stávající),
P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství, v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��, 
 související zem d lsky vyu⇣ívané pozemky (zahrady a záhumenky),
  související dopravní a technická infrastruktura, v⌥etn  samostatn  

stojících gará⇣í pro osobní automobily.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: ob⌥anské vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:

 - sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením   
 nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,

 - nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 - sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují dopravní   

 zát ⇣ v území.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména stavby pro 

v✏robu a skladování, zem d lské stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch 
hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t�í 
ne⇣ 1 000 m2,

 ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání:  Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi 
úpravami dojít k naru�ení architektonické jednoty celku. 

 Plochy ob⌅anského vybavení - ve⌥ejná infrastruktura (OV)
Hlavní vyu⇣ití: stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejného charakteru (slou⇣ící 

nap↵íklad pro vzd lávání a v✏chovu, sociální slu⇣by a pé⌥i o rodiny, 
zdravotní slu⇣by, kulturu, ve↵ejnou správu, ochranu obyvatelstva)

P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství (v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��, ve↵ejné zelen  ap.),
  související dopravní a technická infrastruktura,
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: stavby byt� slu⇣ebních a majitel� za↵ízení, pokud charakter této plochy 

a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení. 
Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 

p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.
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Prostorové uspo↵ádání:  Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty 
(mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v�echny obytné stavby ur⌥ující charakter 
místa).

 Plochy ob⌅anského vybavení - komer⌅ní za⌥ízení malá a st⌥ední (OM)
Hlavní vyu⇣ití: stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení komer⌥ní ob⌥anské vybavenosti 

(slou⇣ící nap↵íklad pro obchodní prodej, administrativu, ubytování, 
stravování, slu⇣by).

P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství (v⌥etn  d tsk✏ch h↵i��, ve↵ejné zelen  ap.),
  související dopravní a technická infrastruktura,
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou v✏robu, se 

stavbami a za↵ízeními, které sv✏m provozováním a technick✏m 
za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují 
kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m charakterem a 
kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území.    
Byty slu⇣ební a byty majitel� za↵ízení ⌥i p↵ípadn  dal�ích bytov✏ch 
jednotek, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje 
umíst ní staveb pro bydlení a na základ  prokázání dodr⇣ení spln ní 
hygienick✏ch limit� hluku.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty 
(mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v�echny obytné stavby ur⌥ující charakter 
místa).

 Plochy ob⌅anského vybavení - sport a rekreace (OS)
Hlavní vyu⇣ití: Stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení pro aktivní nebo pasivní 

sportovní ⌥innosti a regeneraci organismu,
P↵ípustné vyu⇣ití: stavby a za↵ízení dal�ích druh� ob⌥anského vybavení slu⌥iteln✏ch s 

hlavním vyu⇣itím (nap↵. penziony, za↵ízení ve↵ejného stravování, 
alternativní vyu⇣ití pro letní spole⌥enské zábavy, venkovní koncerty), 

  ve↵ejná prostranství, v⌥etn  ploch ve↵ejn  p↵ístupné zelen  a d tsk✏ch 
h↵i��,

 doprovodná a ochranná/izola⌥ní zele⌦,
  související dopravní a technická infrastruktura v⌥etn  ploch pro 

dopravu v klidu.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: stavby byt� slu⇣ebních a majitel� za↵ízení, pokud charakter této plochy 

a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: ve�keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí 

p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené 
v p↵íslu�n✏ch p↵edpisech.

Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny

 Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Hlavní vyu⇣ití: stavby pro rodinnou rekreaci,
P↵ípustné vyu⇣ití: ú⌥elové stavby pro drobnou p stitelskou ⌥innost (nap↵. zahrádká↵ské  
 chaty, k�lny, sklady ná↵adí,) nezbytná údr⇣ba stávajících objekt�,
 související dopravní a technická infrastruktura,
 spole⌥né plochy okrasné a relaxa⌥ní zelen 
 ochranná zele⌦.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Pokud to prostorové pom ry stavební parcely dovolují, lze provád t 

p↵ístavby ke stávajícím stavbám a⇣ do celkové zastav né plochy 75 m2. 
Nástavby stávajících staveb jsou vylou⌥eny.

 Plochy specifické (X)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení pro obranu a bezpe⌥nost sátu, civilní 

ochranu
P↵ípustné vyu⇣ití: stavby a za↵ízení související s hospoda↵ením na lesních pozemcích ve 

vlastnictví �R,
 související dopravní a technická infrastruktura.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní. 
Prostorové uspo↵ádání: Nejsou stanoveny.
 
 Plochy v↵roby a skladování - zem⇧d⇧lská v↵roba (VZ)
Hlavní vyu⇣ití: stavby pro zem d lskou v✏robu,
P↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro lesnickou a rybá↵skou v✏robu a p↵idru⇣enou drobnou 

v✏robu, 
 ve↵ejná prostranství, 
 související dopravní a technická infrastruktura,
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 pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro 
maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za↵ízení),

 pozemky izola⌥ní a ochranné zelen ,
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Chovy zví↵at v rozsahu, kdy pachová zóna nezasahuje okolní stavby pro 

bydlení. 
 Investor je v navazujícím správním ↵ízení povinen prokázat, ⇣e nov✏ 

zám r neovlivní negativn  stavby pro bydlení.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní. 
Prostorové uspo↵ádání:  P↵i p↵estavbách dbát na zachování stávajících architektonick✏ch  

 hodnot p�vodních staveb pro chov hospodá↵sk✏ch zví↵at. 
  Pro umís�ování nov✏ch staveb v zastav ném území je dána podmínka 

dodr⇣ení minimálního koeficientu nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch 
40%.

 Plochy v↵roby a skladování - drobná ⌥emeslná v↵roba (VD)
Hlavní vyu⇣ití: stavby a za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou v✏robu, 

v✏robní i nev✏robní slu⇣by v⌥etn  p↵idru⇣eného skladování,
P↵ípustné vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství,
 související dopravní a technická infrastruktura,
 stavby a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro 

maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za↵ízení),
 ochranná a izola⌥ní zele⌦.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních a majitel� za↵ízení, 

pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní 
staveb pro bydlení.

 Investor je v navazujícím správním ↵ízení povinen prokázat, ⇣e nov✏ 
zám r neovlivní negativn  stavby pro bydlení.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: P↵i zm nách dokon⌥en✏ch staveb nep↵ekro⌥it v✏�kovou hladinu  

 zástavby danou sousedními hlavními stavbami v dané plo�e. 

 Plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavní vyu⇣ití: staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn  

souvisejících za↵ízení (vodovod�, vodojem�, kanalizace, ⌥istíren 
odpadních vod, staveb a za↵ízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 
energetick✏ch vedení, komunika⌥ních vedení a za↵ízení ve↵ejné sít , 
plynovod�),

P↵ípustné vyu⇣ití: související dopravní a technická infrastruktura,
 pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití (nap↵. 

ochranné hráze p↵ed záplavou, OP vodních zdroj� I. stupn )
 ve↵ejná prostranství,
 ochranná a izola⌥ní zele⌦.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny.

 Plochy ve⌥ejn↵ch prostranství (PV)
Hlavní vyu⇣ití: ve↵ejná prostranství, v⌥etn  ve↵ejn  p↵ístupné zelen .
P↵ípustné vyu⇣ití: související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:  pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení slu⌥itelné s ú⌥elem 

ve↵ejn✏ch prostranství.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Pro umís�ování nov✏ch staveb v zastav ném území platí omezení  
 velikosti zastav né plochy stavbou do 25 m2. Shlukování staveb není  
 p↵ípustné.

 Plochy ve⌥ejn↵ch prostranství - ve⌥ejná zele⌃ (ZV)
Hlavní vyu⇣ití: v✏znamná ve↵ejn  p↵ístupná zele⌦
P↵ípustné vyu⇣ití: dal�í druhy ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související ob⌥anské, dopravní a technické infrastruktury 

slu⌥itelné s ú⌥elem ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejné zelen 
 drobné vodní plochy a toky
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny.

 Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky silnic a vybran✏ch místních komunikací (v⌥etn  pozemk�, na 

kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, op rné 
zdi, mosty a doprovodná a izola⌥ní zele⌦, protihluková opat↵ení).

P↵ípustné vyu⇣ití: stavby dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména 
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy), dopravn -
bezpe⌥nostních opat↵ení p↵i ↵e�ení silni⌥ního pr�tahu obcí;

 turisticky zna⌥ené trasy a cyklotrasy,
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 stavby a za↵ízení související technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny.

 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p⌥ístupové komunikace (DS1)
Hlavní vyu⇣ití: místní a místní ú⌥elové komunikace (v⌥etn  pozemk�, na kter✏ch jsou 

umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, op rné zdi, mosty a 
doprovodná a izola⌥ní zele⌦).

P↵ípustné vyu⇣ití: stavby dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména 
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),

 turisticky zna⌥ené trasy a cyklotrasy, cyklostezky, nau⌥né stezky
 stavby a za↵ízení související technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání: Podmínky nejsou stanoveny.

 Plochy technick↵ch za⌥ízení infrastruktury PC Jince - komunikace (DS1x)
Hlavní vyu⇣ití: ú⌥elové komunikace (v⌥etn  pozemk�, na kter✏ch jsou umíst ny 

sou⌥ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, op rné zdi, mostky) k 
zabezpe⌥ení dopravní obslu⇣nosti dané lokality související se 
zabezpe⌥ením úkol� pro obranu státu na území PC Jince a jeho 
ochranného pásma.

P↵ípustné vyu⇣ití: místní a ú⌥elové komunikace – turisticky zna⌥ené trasy a cyklotrasy,
 stavby pro pot↵ebu zaji�t ní obrany státu, pro pot↵eby 

vodohospodá↵sk✏ch staveb.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: zakázané ⌥innosti na území  Posádkové cvi⌥i�t  Jince a v zájmov✏ch 

územích d�le⇣it✏ch pro obranu státu,
 ve�keré stavby v⌥etn  staveb dle § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo 

typ� a rozm r� staveb uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití.
Podmínky vyu⇣ití: Z d�vodu ochrany zájm� A�R a zabezpe⌥ení oprávn n✏ch zájm� 

obrany státu v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit ve�kerou v✏stavbu jen na základ  stanoviska vlastníka 
nemovitosti a závazného stanoviska dot⌥eného orgánu státní správy 
MO , SEM MO – OOÚZ⇤PNI a sou⌥asn  na základ  stanoviska Správy 
CHKO Brdy.

 Plochy rekreace se specifick↵m vyu�itím - krajina  - motokrosov↵ areál  (NRm)
Hlavní vyu⇣ití: plocha rekreace v nezastav ném území – motokrosov✏ areál
P↵ípustné vyu⇣ití: ochranná a izola⌥ní zele⌦
Nep↵ípustné vyu⇣ití:  pozemní stavby,  zpevn né plochy, terénní úpravy
Podmínky vyu⇣ití: provoz motokrosového areálu bude v souladu s provozním ↵ádem, 

kter✏ bude podléhat schválení obce Podluhy;
 p↵i provozu motokrosové trati musí b✏t jednozna⌥n  spln ny 

podmínky dané právními p↵edpisy na ochranu zdraví p↵ed hlukem bez 
ohledu na to, zda se jedná o jednotlivé tréninky nebo dal�í akce, které 
se konají jen n kolikrát do roka - bude provedeno m ↵ení hluku v 
dob  konání tréninku u nejbli⇣�ího chrán ného obytného objektu.

 Plochy p⌥írodní (NP)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky biocenter ÚSES a dal�ích zvlá�t  chrán n✏ch a chrán n✏ch 

⌥ástí p↵írody.
 plochy zahrnující lesní porosty, rozpt✏lenou krajinnou zele⌦, lu⌥ní 

porosty, vodní toky a plochy, které jsou tvo↵eny p↵írodními a p↵írod  
blízk✏mi ekosystémy;

P↵ípustné vyu⇣ití ⌥innosti k zachování ⌥i zlep�ení p↵írod  blízkého stavu lokality a 
posílení jejich krajinotvorné a ekologicko-stabiliza⌥ní funkce. 

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: turistické a cyklistické stezky,
 opat↵ení zvy�ující reten⌥ních schopnosti krajiny (nap↵. t�n ), 
 vrty pro zásobování obyvatel okolních obcí pitnou vodou a za↵ízení a 

stavby k t mto vrt�m nezbytn  pot↵ebná,
 dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 

bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né,
Nep↵ípustné vyu⇣ití: nová technická ⌥i dopravní infrastruktura, ve�keré stavby v⌥etn  staveb 

dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ� a rozm r� staveb 
uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití. Nep↵ípustná jsou opat↵ení ⌥i stavby 
zaji��ující odvodn ní pozemk�.

 Plochy p⌥írodní specifické (NPx)
Plochy s nejvy��ím p↵írodním potenciálem a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk� v zájmovém 
územíd�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP.
Hlavní vyu⇣ití: pozemky lokálních biocenter, zvlá�t  chrán n✏ch území a plochy 

evropsky v✏znamn✏ch lokalit  (EVL a návrh PP Hrachovi�t , EVL 
Felbabka) a plochy II. zóny odstup⌦ované ochrany  p↵írody.
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 plochy zahrnující lesní porosty, rozpt✏lenou krajinnou zele⌦, lu⌥ní 
porosty, vodní toky a plochy, které jsou tvo↵eny p↵írodními a p↵írod  
blízk✏mi ekosystémy;

 ⌥innosti k zachování ⌥i zlep�ení p↵írod  blízkého stavu lokality a 
posílení jejich krajinotvorné a ekologicko-stabiliza⌥ní funkce. 

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro pot↵ebu zaji�t ní obrany státu,
 turistické a cyklistické stezky na ji⇣ existující cestní síti jen v OP PC 

Jince, 
 opat↵ení zvy�ující reten⌥ních schopnosti krajiny (nap↵. t�n ) nejv✏�e do 

plochy 0,5 ha, 
 vrty pro zásobování obyvatel okolních obcí pitnou vodou a za↵ízení a 

stavby k t mto vrt�m nezbytn  pot↵ebná,
 Z d�vodu ochrany zájm� A�R a zabezpe⌥ení oprávn n✏ch zájm� 

obrany státu v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit ve�kerou v✏stavbu jen na základ  stanoviska vlastníka 
nemovitosti a závazného stanoviska dot⌥eného orgánu státní správy 
MO , SEM MO – OOÚZ⇤PNI.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: zakázané ⌥innosti na území  Posádkové cvi⌥i�t  Jince a v zájmov✏ch 
územích d�le⇣it✏ch pro obranu státu;

 nová technická ⌥i dopravní infrastruktura, ve�keré stavby v⌥etn  staveb 
dle § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ� a rozm r� staveb 
uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití. Nep↵ípustná jsou opat↵ení ⌥i stavby 
zaji��ující odvodn ní pozemk�.

 

 Plochy lesní (NL)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa.
 (lesní porosty mimo území za↵azená do ploch p↵írodních, p↵írodních 

specifick✏ch, lesních specifick✏ch  a smí�en✏ch)
P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení lesního hospodá↵ství,
 pozemky staveb a za↵ízení související dopravní a technické 

infrastruktury,
 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro 

sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro 
odstra⌦ování jejich d�sledk�,

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území (nap↵. t�n )

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: turistické a cyklistické stezky na ji⇣ existující cestní síti, 
 vrty pro zásobování obyvatel okolních obcí pitnou vodou, za↵ízení a 

stavby k t mto vrt�m nezbytn  pot↵ebná,  
 dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 

bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né
Nep↵ípustné vyu⇣ití: nová technická ⌥i dopravní infrastruktura, ve�keré stavby v⌥etn  staveb 

dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ� a rozm r� staveb 
uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití. Nep↵ípustná jsou opat↵ení ⌥i stavby 
zaji��ující odvodn ní pozemk�.

 Plochy lesní specifické (NLx)
 Plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro les, v⌥etn  jeho 
specifick✏ch funkcí v zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. 
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa – lesy vojenské
 (lesní porosty mimo území za↵azená do ploch p↵írodních, p↵írodních 

specifick✏ch, lesních  a smí�en✏ch)
Dal�í p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení lesního hospodá↵ství,
 pozemky staveb a za↵ízení související dopravní a technické 

infrastruktury,
 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro 

sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro 
odstra⌦ování jejich d�sledk�,

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území (nap↵. t�n )  nejv✏�e do plochy 0,5 ha,

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro pot↵ebu zaji�t ní obrany státu,
 turistické a cyklistické stezky na ji⇣ existující cestní síti jen v OP PC 

Jince, 
 vrty pro zásobování obyvatel okolních obcí pitnou vodou, za↵ízení a 

stavby k t mto vrt�m nezbytn  pot↵ebná,  
 Z d�vodu ochrany zájm� A�R a zabezpe⌥ení oprávn n✏ch zájm� 

obrany státu v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit ve�kerou v✏stavbu jen na základ  stanoviska vlastníka 

ÚZEMNÍ PLÁN PODLUHY

25



nemovitosti a závazného stanoviska dot⌥eného orgánu státní správy 
MO , SEM MO – OOÚZ⇤PNI.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: zakázané ⌥innosti na území  Posádkové cvi⌥i�t  Jince a v zájmov✏ch 
územích d�le⇣it✏ch pro obranu státu;

 nová technická ⌥i dopravní infrastruktura, ve�keré stavby v⌥etn  staveb 
dle § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ� a rozm r� staveb 
uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití. Nep↵ípustná jsou opat↵ení ⌥i stavby 
zaji��ující odvodn ní pozemk�.

 Plochy smí�ené - p⌥írodní a lesní zele⌃ (NSpl)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa (biokoridory na pozemcích 

PUPFL), lesní lemy, porosty charakteru lesa na zem d lské p�d , ⌘
 ostatní plochy krajinné zelen ;
P↵ípustné vyu⇣ití: b↵ehové porosty, ochranná zele⌦;
 pozemky vodních ploch a vodních tok�, dal�í plochy 

s⌘vodohospodá↵skou funkcí (nivy vodních tok�, plochy záplavov✏ch 
území, plochy zahrnuté do ochrann✏ch pásem vodních zdroj� ap.),

 pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém�,
 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro 

sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro 
odstra⌦ování jejich d�sledk�,

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn  
tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch stezek) slu⌥itelné s 
ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny,

 vybrané stavby a za↵ízení pro nepobytovou rekreaci (nap↵. 
odpo⌥inkové altány a p↵íst↵e�ky, vyhlídky, informa⌥ní prvky nau⌥n✏ch 
stezek)

 zm ny kultury na pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa na základ  
prokázání, ⇣e zm ny budou umis�ovány na p�dách nevhodn✏ch pro 
zem d lskou rostlinnou v✏robu a za podmínky návaznosti na stávající 
pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa.

 dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né

Nep↵ípustné vyu⇣ití: nová technická ⌥i dopravní infrastruktura, ve�keré stavby v⌥etn  staveb 
dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ� a rozm r� staveb 
uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití. Nep↵ípustná jsou opat↵ení ⌥i stavby 
zaji��ující odvodn ní pozemk�.

 Plochy smí�ené - p⌥írodní a lesní zele⌃  specifická(NSplx)
 Plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro lokální biokoridory na 
lesních pozemcích v zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. 
Hlavní vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa (biokoridory na pozemcích 

PUPFL), 
P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky vodních ploch a vodních tok�, dal�í plochy 

s⌘vodohospodá↵skou funkcí, 
 pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém�,
 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro 

sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro 
odstra⌦ování jejich d�sledk�,

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území (nap↵. t�n )  nejv✏�e do plochy 0,5 ha.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro pot↵ebu zaji�t ní obrany státu,
 turistické a cyklistické stezky na ji⇣ existující cestní síti jen v OP PC 

Jince, 
 vrty pro zásobování obyvatel okolních obcí pitnou vodou, za↵ízení a 

stavby k t mto vrt�m nezbytn  pot↵ebná,  
 Z d�vodu ochrany zájm� A�R a zabezpe⌥ení oprávn n✏ch zájm� 

obrany státu v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit ve�kerou v✏stavbu jen na základ  stanoviska vlastníka 
nemovitosti a závazného stanoviska dot⌥eného orgánu státní správy 
MO , SEM MO – OOÚZ⇤PNI.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: zakázané ⌥innosti na území  Posádkové cvi⌥i�t  Jince a v zájmov✏ch 
územích d�le⇣it✏ch pro obranu státu;

 nová technická ⌥i dopravní infrastruktura, ve�keré stavby v⌥etn  staveb 
dle § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ� a rozm r� staveb 
uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití. Nep↵ípustná jsou opat↵ení ⌥i stavby 
zaji��ující odvodn ní pozemk�.
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 Plochy smí�ené nezastav⇧ného území - p⌥írodní krajinná zele⌃ (NSp)
Hlavní vyu⇣ití: plochy krajinné zelen , extenzivní vyu⇣ívané sady a zahrady s travním 

krytem, louky v nivách vodních tok� a b↵ehové porosty, extenzivní 
kv tnaté louky, ochranná zele⌦, bezlesí;

P↵ípustné vyu⇣ití: turistické a cyklistické stezky na ji⇣ existující cestní síti,
 vrty a zá↵ezy pro zásobování okolních obcí pitnou vodou v⌥. za↵ízení a 

staveb pro n  nezbytn  pot↵ebn✏ch,
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 

bylo technicky nebo ekonomicky nep↵im ↵en  nákladné
Nep↵ípustné vyu⇣ití: nová technická ⌥i dopravní infrastruktura, ve�keré stavby v⌥etn  staveb 

dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ� a rozm r� staveb 
uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití. Nep↵ípustná jsou opat↵ení ⌥i stavby 
zaji��ující odvodn ní pozemk�.

 Plochy smí�ené nezastav⇧ného území - p⌥írodní krajinná zele⌃ specifická (NSpx)
 Plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro bezlesí v zájmovém území 
d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. 
Hlavní vyu⇣ití: bezlesí na území CHKO Brdy v zájmovém území PC Jince - cílové 

dopadové plochy, TTP, zahrady u zastav ného území (u plochy X)
P↵ípustné vyu⇣ití: ⌥innosti k zachování ⌥i zlep�ení p↵írod  blízkého stavu lokality a 

posílení jejich krajinotvorné a ekologicko-stabiliza⌥ní funkce. 
 pozemky zem d lského p�dního fondu s up↵ednostn ním 

mimoproduk⌥ních funkcí, v⌥etn  ú⌥elov✏ch komunikací slou⇣ících k 
jejich obhospoda↵ování,

 pozemky vodních ploch a vodních tok�, dal�í plochy 
s⌘vodohospodá↵skou funkcí (nivy vodních tok�, plochy záplavov✏ch 
území, plochy zahrnuté do ochrann✏ch pásem vodních zdroj� ap.),

 pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém�.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro pot↵ebu zaji�t ní obrany státu,
 turistické a cyklistické stezky na ji⇣ existující cestní síti jen v OP PC 

Jince, 
 opat↵ení zvy�ující reten⌥ních schopnosti krajiny (nap↵. t�n ) nejv✏�e do 

plochy 0,5 ha, 
 vrty pro zásobování obyvatel okolních obcí pitnou vodou a za↵ízení a 

stavby k t mto vrt�m nezbytn  pot↵ebná,
 dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 

bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né,
 Z d�vodu ochrany zájm� A�R a zabezpe⌥ení oprávn n✏ch zájm� 

obrany státu v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit ve�kerou v✏stavbu jen na základ  stanoviska vlastníka 
nemovitosti a závazného stanoviska dot⌥eného orgánu státní správy 
MO , SEM MO – OOÚZ⇤PNI.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: zakázané ⌥innosti na území  Posádkové cvi⌥i�t  Jince a v zájmov✏ch 
územích d�le⇣it✏ch pro obranu státu;

 nová technická ⌥i dopravní infrastruktura, ve�keré stavby v⌥etn  staveb 
dle § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo typ� a rozm r� staveb 
uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití. Nep↵ípustná jsou opat↵ení ⌥i stavby 
zaji��ující odvodn ní pozemk�.

 Plochy zem⇧d⇧lské (NZ)
 Plochy zem d lské jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské 
vyu⇣ití. Plochy zem d lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost↵edí d leny na:
- plochy zem⇧d⇧lské – intenzivn⇧ vyu�ívaná zem⇧d⇧lská p⌦da (NZ)
- plochy zem⇧d⇧lské - nivy (NZ1)
- plochy zem⇧d⇧lské - zahrady a sady, záhumenky (NZ2)
- plochy zem⇧d⇧lské - louky a pastviny (NZ3)

 Plochy zem d lské – intenzivn  vyu⇣ívaná zem d lská p�da (NZ)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu obhospoda↵ované zejména 

velkov✏robním zp�sobem.
P↵ípustné vyu⇣ití:: plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
 pozemky související technické a dopravní infrastruktury (ú⌥elové 

komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch 
pozemk� v⌥etn  tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch 
stezek);

 stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk�, k ochran  a 
zúrodn ní p�dního fondu, k ochran  ⇣ivotního prost↵edí, zvelebení 
krajiny a zv✏�ení ekologické stability (i dle schválen✏ch pozemkov✏ch 
úprav);

 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro 
sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro 
odstra⌦ování jejich d�sledk�;
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 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území;

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch;

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu, 
kter✏ odpovídá pot↵eb  obhospoda↵ování okolních pozemk� a kter✏:

 - ⌘umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické 
stability krajiny,

 - ⌘spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody, krajiny a krajinného 
rázu;

 - ⌘spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. nezhor�uje vodní 
re⇣im v p�d  i v území, chrání p�du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy�uje 
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen  v území).

 vybrané stavby a za↵ízení pro nepobytovou rekreaci (nap↵. 
odpo⌥inkové altány a p↵íst↵e�ky, vyhlídky, informa⌥ní prvky nau⌥n✏ch 
stezek);

 Oplocování pozemk� zem d lského p�dního fondu je p↵ípustné v 
od�vodn n✏ch p↵ípadech (vymezení ochrann✏ch pásem vodních 
zdroj�, z↵izování pastevních areál� ap.) jen pokud nezasahují do 
vymezeného systému ekologické stability, nenaru�ují sí� místních a 
ú⌥elov✏ch komunikací a nebrání volné migraci ⇣ivo⌥ich�.

Nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy zem d lské – nivy (NZ1)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu – trval✏ travní porost a 

extenzivn  vyu⇣ívaná pole v údolních nivách vodních tok�.
P↵ípustné vyu⇣ití: pé⌥e a ochrana chrán n✏ch prvk� p↵írody;
 plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
 pozemky související technické a dopravní infrastruktury (ú⌥elové 

komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch 
pozemk�) a stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk� 
⌘bez um lého zvy�ování terénu nebo jin✏ch p↵eká⇣ek odtoku vody a 
bránících záplav ;

 stavby k ochran  a zúrodn ní p�dního fondu, k ochran  ⇣ivotního 
prost↵edí, zvelebení krajiny a zv✏�ení ekologické stability (i dle 
schválen✏ch pozemkov✏ch úprav);

 stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro 
sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro 
odstra⌦ování jejich d�sledk�;

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území;

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch;

 obnova extenzivních pastvin a luk s p↵irozenou druhovou skladbou
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:   pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu, 

kter✏ odpovídá pot↵eb  obhospoda↵ování okolních pozemk� – bez 
um lého navy�ování terénu a bez podsklepení a kter✏:

 - ⌘umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické 
stability krajiny,

 - ⌘spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
 - ⌘spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. nezhor�uje vodní 

re⇣im v p�d  i v území, chrání p�du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy�uje 
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen  v území).

Nep↵ípustné vyu⇣ití: jakékoliv nové stavby a stavební ⌥innost nesouvisející s p↵ípustn✏m 
vyu⇣itím,

 úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní re⇣im území nebo zvy�ují 
um le terén,

 zm na stávající kultury trval✏ch travních porost� na ornou p�du,
 zm ny vodního re⇣imu (odvod⌦ování),
 vykopávky i ukládání a skladování stavebního materiálu

 Plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky  (NZ2)
Hlavní vyu⇣ití:  malov✏robn  obhospoda↵ované plochy zem d lského  

 p�dního fondu (zahrady, sady, záhumenky), s cílem zaji��ování 
 zem d lské produkce mal✏ch a drobn✏ch soukrom✏ch zem d lsk✏ch 
 subjekt� / maloplo�né p�dní celky 

P↵ípustné vyu⇣ití: drobná p stitelská a chovatelská ⌥innost;
 plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,
 nezbytn  nutná vedení liniov✏ch staveb a za↵ízení technické 

vybavenosti
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 pozemky související dopravní infrastruktury (nap↵. ú⌥elové komunikace 
slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk�) a stavby 
a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk� 

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:     chovatelská samozásobitelská ⌥innost drobn✏ch u⇣itkov✏ch 
hospodá↵sk✏ch zví↵at na pozemcích navazujících⌘bezprost↵edn  na 
zastav né území  p↵i zachování p↵íslu�n✏ch hygienick✏ch p↵edpis�

 p↵evád ní zahrad, sad� a trval✏ch travních porost� na ornou p�du 
(extenzivn  vyu⇣ívaná polí⌥ka) – ne celoplo�n , nutno zachovat 
ekologickou stabilitu území;

 oplocování ploch zem d lského p�dního fondu v drobné dr⇣b  ve 
volné krajin  pouze v bezprost↵ední návaznosti na sou⌥asn  zastav né 
území;

 pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu, 
kter✏ odpovídá pot↵eb  obhospoda↵ování okolních pozemk� a kter✏:

- umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické stability 
krajiny,

- spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
- spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran  ZPF (nap↵. nezhor�uje vodní 

re⇣im v p�d  i v území, chrání p�du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy�uje 
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen  v území).

Nep↵ípustné vyu⇣ití: realizace staveb, s v✏jimkou drobné architektury jako p↵íst↵e�ky, altány, 
skleníky;

  zahrádká↵ská ⌥innost  s⌘v✏stavbou ú⌥elov✏ch staveb – zahradních 
domk�

 rekrea⌥ní objekty nebo provizorní stavby, vrakovi�t ;
 zpev⌦ování ploch mimo nezbytné komunikace;
  kácení vzrostlé doprovodné nebo rozpt✏lené zelen  s   

 protierozní funkcí;
 celoplo�ná zm na kultury na ornou p�du.

 Plochy zem d lské – louky a pastviny (NZ3) – plochy trval✏ch travních porost�, tj. louky ur⌥ené 
k senose⌥i a pastviny ur⌥ené k v✏b hu hospodá↵sk✏ch zví↵at 
Hlavní vyu⇣ití:  pozemky zem d lského p�dního fondu – trvalé travní poros ty 

 louky ur⌥ené k senose⌥i, pastviny ur⌥ené k v✏b hu hospodá↵sk✏ch 
zví↵at

P↵ípustné vyu⇣ití:  plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,
 nezbytn  nutná vedení liniov✏ch staveb a za↵ízení technické 

vybavenosti
 pozemky související dopravní infrastruktury (ú⌥elové komunikace 

slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk�) a stavby 
a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk� 

 opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy�ování reten⌥ních 
schopností území,

 revitalizace vodních tok�, mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch 
ekologicky stabilních ploch.

Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení  pro zem d lskou prvov✏robu 
související v✏lu⌥n  s⌘provozem pastevního areálu (studna, sala�, 
p↵íst↵e�ek, seník, zimovi�t );

 za↵ízení a opat↵ení související s⌘provozem pastevního areálu a 
p stováním zem d lsk✏ch plodin (oplocení uzav↵en✏ch areál�,  
napajedlo, vodní plocha);

 terénní úpravy, které nenaru�í nebo dokonce zlep�í organizaci 
zem d lského p�dního fondu a p↵itom neohrozí vodní re⇣im území,  
kvalitu podzemních vod a obecnou ochranu p↵írody a krajiny;

 pozemky staveb a za↵ízení zem d lského hospodá↵ství jsou 
podmín n  p↵ípustné na základ  prokázání jejich vhodnosti v 
navazujícím správním ↵ízení;

 ve�keré ⌥innosti nesmí zhor�ovat ⇣ivotní prost↵edí nad p↵ípustnou míru 
a musí respektovat vyhlá�ená ochranná a bezpe⌥nostní pásma; 
sou⌥ástí pastevních areál�, zejména v sousedství obytné zástavby a 
volné krajiny musí b✏t izola⌥ní zele⌦;

 Tato ⌥innost nesmí negativn  ovliv⌦ovat sousední pozemky a p↵írodní 
prost↵edí - hlukem, pachem, pra�ností a nár�stem dopravy;

 trvalá polní hnoji�t  mohou b✏t umíst na minimáln  500 m od 
obytné zástavby, 100 m od potok�, 10 m od souvislé zelen , na 
zpevn né plo�e s jímkou. Do⌥asné polní hnoji�t  (umíst ní minimáln  
50 m od obytné zástavby, na dobu max. 3 m síce) musí b✏t upraveno 
tak, aby nedocházelo k roztékání mo⌥�vky do okolí. 
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Nep↵ípustné vyu⇣ití:  Je nep↵ípustné realizovat novostavby jiné ne⇣ v✏�e uvedené jako 
p↵ípustné a podmín n  p↵ípustné, realizovat stavby a funkce, které 
jsou v rozporu s regulativy p↵ípustného funk⌥ního vyu⇣ití a 
podmín ného funk⌥ního vyu⇣ití.    
   

 Plochy vodní a vodohospodá⌥ské (W)
Hlavní vyu⇣ití: pozemky vodních ploch,
 pozemky koryt vodních tok� v⌥etn  doprovodn✏ch porost�.
P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 

bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní.

 Plochy vodní a vodohospodá⌥ské specifické (Wx)
 Zahrnují pozemky vodních ploch – vodní nádr⇣ u Liebusovy skalky. Plocha ur⌥ena pro 
vodohospodá↵ské vyu⇣ití na území OP Posádkového cvi⌥i�t  (PC) Jince. 
Hlavní vyu⇣ití: pozemky vodních ploch,
 pozemky koryt vodních tok� v⌥etn  doprovodn✏ch porost�.
P↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití.
Podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: dal�í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by 

bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en  náro⌥né.
Nep↵ípustné vyu⇣ití: zakázané ⌥innosti na území  OP PC Jince

 f.2) Zájmy obrany státu promítnuté do ploch s rozdíln↵m zp⌦sobem vyu�ití na území 
CHKO Brdy 

 Zájmy obrany státu
 Územní plán respektuje zájmy A�R v ↵e�eném území. Vyu⇣ívání území k vojenskému v✏cviku a 
ubytování cvi⌥ících vojsk je specifikováno v resortních dokumentech, zejména statutem Posádkového 
cvi⌥i�t  Jince, vypracovaného slo⇣kami MO a vychází z⌘Rozhodnutí Újezdního ú↵adu vojenského újezdu 
Brdy, územní rozhodnutí o ochranném pásmu Posádkového cvi⌥i�t  Jince.

- Posádkové cvi⌥i�t  Jince (PC Jince):
vymezené Rozhodnutím Újezdního ú↵adu vojenského újezdu Brdy o zm n  vyu⇣ití území pro ú⌥el 
Posádkové cvi⌥i�t  Jince. Jedná se o plo�né vymezení v✏cvikového prostoru, jeho⇣ sou⌥ástí jsou v✏cviková 
za↵ízení (st↵elnice, házeli�t  granát�, cvi⌥i�t ).  Ve�kerá ⌥innost  na PC Jince je v souladu se statutem 
V✏cvikového tábora Jince. Na posádkovém cvi⌥i�ti probíhá  lesnicko hospodá↵ská a vodohospodá↵ská 
⌥innost. Z d�vodu ochrany zájm� A�R a zabezpe⌥ení oprávn n✏ch zájm� obrany státu v tomto 
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit ve�kerou v✏stavbu jen na základ  závazného 
stanoviska MO , SEM MO – OOÚZ⇤PNI. 

Zakázané ⌥innosti na území Posádkového cvi⌥i�t  Jince:
⌘- Vstup, vjezd fyzick✏ch a právnick✏ch osob nevykonávající ⌥innost dle provozních ↵ád� st↵elnic, 

v✏cvikov✏ch za↵ízení  a jin✏ch právních p↵edpis�.
- Na pozemcích posádkového cvi⌥i�t  bude vylou⌥ena ve�kerá realizace staveb, vyjma staveb pro 

pln ní funkcí lesa a staveb pro pot↵ebu zaji�t ní obrany státu a vodohospodá↵sk✏ch staveb.
- Z↵izování cyklistick✏ch a jin✏ch turistick✏ch  a nau⌥n✏ch stezek, dopravních staveb zabezpe⌥ující 

ve↵ejnou dopravní obslu⇣nost.
- V✏kon práva myslivosti v dob  a v míst  vojenské ⌥innosti.
- Filmování a fotografováni .
- Provád ní pyrotechnick✏ch pr�zkum�, které nesouvisí s o⌥istou daného území Od↵adem 

pyrotechnické o⌥isty a provád ní podpovrchov✏ch pr�zkum�.
- T ⇣ba nerostn✏ch surovin.
- Sb r chrán n✏ch druh� rostlin.
- T ⇣ba fosílií a nakládání s paleontologick✏mi nálezy v souladu s právními p↵edpisy.
- Jakékoliv zemní práce za pou⇣ití zemní a jiné techniky bez p↵ítomnosti ur⌥eného pyrotechnika.

 Ochranné pásmo Posádkového cvi⌥i�t  Jince:
vymezené Rozhodnutím Újezdního ú↵adu vojenského újezdu Brdy, územní rozhodnutí o ochranném 
pásmu Posádkového cvi⌥i�t  Jince.  Re⇣im v ochranném pásmu bude v souladu se statutem V✏cvikového 
tábora Jince pro PC Jince.  V ochranném pásmu bude nadále probíhat lesnicko hospodá↵ská a 
vodohospodá↵ská ⌥innost. V ochranném pásmu mohou b✏t vyzna⌥eny cyklostezky, turistické a nau⌥né 
stezky. Trvale nep↵ístupné plochy v ochranném pásmu z d�vodu nebezpe⌥né pyrotechnické zát ⇣e budou 
viditeln  ozna⌥eny.

Zakázané ⌥innosti na území ochranného pásma Posádkového cvi⌥i�t  Jince:
⌘- Vstup, vjezd fyzick✏ch a právnick✏ch osob nevykonávající ⌥innost dle provozních ↵ád� st↵elnic,  

v✏cvikov✏ch za↵ízení v dob  vojenské ⌥innosti na Posádkovém cvi⌥i�ti Jince, vy⇣adující uzav↵ení  
ochranného pásma z d�vodu ochrany zdraví, ⇣ivota a majetku fyzick✏ch a právnick✏ch osob.

- Vstup, vjezd fyzick✏ch a právnick✏ch osob nevykonávající ⌥innost dle provozních ↵ád� st↵elnic, 
v✏cvikov✏ch za↵ízení v dob  vojenské ⌥innosti v ochranném pásmu za ú⌥elem provád ní 
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pyrotechnické sanace Od↵adem pyrotechnické o⌥isty a jejich provád ní pyrotechnick✏ch 
pr�zkum�.

- Na pozemcích ochranného pásma posádkového cvi⌥i�t  bude vylou⌥ena ve�kerá realizace 
staveb, vyjma staveb pro pln ní funkcí lesa a staveb pro pot↵ebu zaji�t ní obrany státu, pro 
pot↵eby vodohospodá↵sk✏ch staveb ⌥i turistické infrastruktury. (Ochranu územních zájm� 
zaji��uje SEM MO - OOÚZ⇤PNI, Hradební 12, P.O.BOX ⌥. 45, Praha 1, PS� 110 05)

- V✏kon práva myslivosti v dob  a míst  vojenské ⌥innosti.
- Filmování a fotografováni po dobu vojenské ⌥innosti.
- Provád ní pyrotechnick✏ch pr�zkum�, které nesouvisí s o⌥istou daného území Od↵adem 

pyrotechnické o⌥isty a provád ní podpovrchov✏ch pr�zkum�.
- T ⇣ba nerostn✏ch surovin.
- Sb r nevybuchlé munice, jakákoliv manipulace s nimi.

- Zájmové území d�le⇣ité pro obranu státu:
Sou⌥ástí PC Jince a jeho ochranného pásma Jince jsou plochy vedené na LV ⌥. 3 v⌘k.ú. Podluhy v⌘Brdech 
trvale vyu⇣ívané pro vojenskou ⌥innost a její zabezpe⌥ení. Uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví �R, 
p↵íslu�nost hospoda↵it má Ministerstvo obrany, organiza⌥ní slo⇣ka právnické osoby AHNM MO, Odbor 
správy nemovitého majetku Praha.
- Uzav↵en✏ vojenské areál V⌅Z Valdek 
-  Za↵ízení u⌥ebn  v✏cvikové základny, t. j plochy cvi⌥i��, palebn✏ch postavení:
- Plochy technick✏ch za↵ízení infrastruktury PC Jince – Komunikace 

-  Dal�í limity ve vyu⇣ití území:
- Leteck✏ koridor LKR – 5 Jince, 
- LK TSA 5 BRDY (v✏�kové omezení 0-3000m), 
- Zájmové území MO pro podpovrchové stavby, komunika⌥ní vedení, 
 
 Plochy s rozdíln↵m zp⌦sobem vyu�ití v zastav⇧ném území
 Plochy specifické (X)
jsou vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní zvlá�tních podmínek, které vy⇣adují zejména pozemky staveb a za↵ízení 
pro obranu a bezpe⌥nost sátu, civilní ochranu. Do t chto ploch byly za↵azeny samoty v k.ú. Podluhy v 
Brdech (b✏val✏ Vojensk✏ újezd Brdy).

 Plochy s rozdíln↵m zp⌦sobem vyu�ití v nezastav⇧ném území
 Plochy vodní a vodohospodá↵ské specifické (Wx) 
zahrnují pozemky vodních ploch – vodní nádr⇣ u Liebusovy skalky. Plocha ur⌥ena pro vodohospodá↵ské 
vyu⇣ití na území OP Posádkového cvi⌥i�t  (PC) Jince. 
 Plochy p↵írodní specifické (NPx) 
plochy s⌘nejvy��ím p↵írodním potenciálem a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk� v zájmovém území 
d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. Tyto plochy zahrnují území lokálních biocenter,  
zvlá�t  chrán n✏ch území, plochy evropsky v✏znamn✏ch lokalit  (EVL a návrh PP Hrachovi�t , EVL 
Felbabka) a plochy II. zóny odstup⌦ované ochrany  p↵írody.
 Plochy lesní specifické (NLx) 
plochy vymezeny za ú⌥elem zaji�t ní podmínek vyu⇣ití pozemk� pro les, v⌥etn  jeho specifick✏ch funkcí v 
zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP. 
 Plochy smí�ené nezastav ného území specifické (NSpx, NSplx) 
 V zájmovém území d�le⇣itém pro obranu státu  PC Jince v⌥etn  jeho OP jsou plochy smí�ené 
nezastav ného území vyzna⌥eny indexem px (p↵írodní plochy - bezlesí), plx (plochy lokálních biokoridor� 
na lesních pozemcích):
- plochy smí�ené - p↵írodní krajinná zele⌦ specifická (NSpx) 
- plochy smí�ené - p↵írodní a lesní specifické (NSplx)

 Plochy specifické vymezené na území posádkového cvi⌥i�t  a jeho ochranného pásma  a 
sou⌥asn  na území CHKO Brdy jsou v grafické ⌥ásti ÚP (koordina⌥ní v✏kres) vyzna⌥eny p↵ekryvem vrstev:
 - PC Jince a jeho ochranného pásma  
 - CHKO Brdy
 Podmínky p↵ekryvn✏ch vrstev, tzn. zakázané ⌥innosti na území PC Jince a jeho ochranného 
pásma a podmínky vypl✏vající ze statutu CHKO Brdy  mají p↵ednost p↵ed podmínkami podkladov✏ch 
vrstev.

g) Vymezení ve⌥ejn⇧ prosp⇧�n↵ch staveb, opat⌥ení s právem vyvlastn⇧ní 
 Územním plánem nejsou vymezeny ve↵ejn  prosp �né stavby a opat↵ení. 

h) Vymezení ve⌥ejn⇧ prosp⇧�n↵ch staveb a prostranství s p⌥edkupním právem
 Územním plánem nejsou tyto plochy vymezeny.
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i)  Vymezení ploch a koridor⌦ územních rezerv
 Územním plánem je vymezena plocha územní rezervy (vymezená plocha, kde dosavadní vyu⇣ití 
nesmí b✏t m n no zp�sobem, kter✏ by znemo⇣nil nebo podstatn  ztí⇣il budoucí vyu⇣ití). Plocha územní 
rezervy je vymezena graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 ÚP Podluhy (V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres).

Ozna⌥ení plochy: R1
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití: územní rezerva ur⌥ená pro bydlení venkovské ve vyv✏�ené ⌥ásti a 

zahrady, louky, b↵ehovou zele⌦ v nivním území

j) Vymezení ploch s podmínkou dohody o parcelaci 
 Územním plánem nejsou tyto plochy vymezeny.

k) Vymezení ploch, ve kter↵ch je po⌥ízení a vydání regula⌅ního plánu podmínkou pro 
rozhodování o zm⇧nách jejich vyu�ití 

 Územním plánem nejsou tyto plochy vymezeny.
 

l) Vymezení ploch s prov⇧⌥ením zm⇧n jejich vyu�ití územní studií
 Územním plánem  je vymezena plocha Z2 s prov ↵ením zm n vyu⇣ití územní studií.

Ozna⌥ení plochy: Z2
Funk⌥ní vyu⇣ití: plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
 plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
  plochy ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejná zele⌦ (ZV)
Popis: Prioritní rozvojová plocha v severní ⌥ásti Podluh ur⌥ená p↵evá⇣n   
 pro bydlení v rodinn✏ch domech (cca 16-17 RD) s privátními  
 zahradami, ve↵ejnou zelení a komunikací.
Omezující podmínky: Plocha bude prov ↵ena územní studií.
 OP nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanice, plo�né meliorace - 

drená⇣e
  v následujících fázích územního i stavebního ↵ízení bude nutno provést 

biologick✏ pr�zkum z d�vodu v✏skytu p↵írodních biotop�
P↵edm t ↵e�ení: P↵edm tem ↵e�ení územní studie bude ⌥len ní lokality na stavební  

 pozemky tak, aby byla zaji�t na koordinace po⇣adavk� vlastník�  
 pozemk� a zaji�t na mo⇣nost dopravní a technické obsluhy v rozsahu 
 celé plochy a zárove⌦ byly zohledn ny omezující podmínky.

 Lh�ta: Lh�ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této studii do  
 evidence územn  plánovací ⌥innosti je stanovena na 6 let od vydání  
 územního plánu. Pokud bude studie zpracována a zapsána do 
evidence p↵ed nabytím ú⌥innosti tohoto územního plánu, nepozbude 
platnosti.

 Rozsah plochy s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií je vyzna⌥en graficky ve v✏kresu ⌥. 
1 územního plánu (V✏kres základního ⌥len ní území).

m) Údaje o po⌅tu list⌦ územního plánu a po⌅tu v↵kres⌦
 Textová ⌥ást návrhu územního plánu Podluhy má 32 ⌥íslovan✏ch stran (z toho 29 stran textu) a 
titulní list. První t↵i ⌥íslované strany obsahují informaci o po↵izovateli, projektantovi a obsahu. Grafická ⌥ást 
územního plánu má 2 v✏kresy (1. V✏kres základního ⌥len ní území, 2. Hlavní v✏kres).
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