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Vážen pane Málku

Pozemek p.č. 384/15 je dle ÚP umístěn v zóně OC.

Plochy obytné v rodinných domech – venkovský charakter bydlení (OC)
A) prípustné využití:
- rodinné domy volne stojící,
- radové rodinné domy,
- technická vybavenost sloužící pro zajištení prípustného a podmíneného využití ploch,
- obcanská vybavenost místního významu (obcerstvení, prodejny apod.),
- zelen,
B) podmínené využití:
- restaurace a ubytovací zarízení,
- nevýrobní služby,
- detská hrište pro deti predškolního a školního veku,
- doplnkové stavby ke stavbám hlavním,
- stavby pro chov drobného domácího zvírectva,
- vrchní vedení 22 kV bude preloženo do zeme - platí pro Z4 – 7,
- z hlediska ochrany krajinného rázu je potrebné zajistit souhlasné stanovisko orgánu
ochrany prírody ( k umistování staveb, i k jiným cinnostem, které by mohly snížit nebo
zmenit krajinný ráz) - platí pro Z4-16,
- plochu pro bydlení lze využít až na základe podmínek vyplývajících z hlukové studie,
která prokáže splnení hygienických limitu hluku z komunikace II/106 dle narízení vlády o
ochrane zdraví pred nepríznivými úcinky hluku a vibrací - platí pro Z4-11.
C) neprípustné využití:
- výroba prumyslová i zemedelská,
- výrobní služby,
- stavby a využití ploch neslucitelné s bydlením.

Požadavky na prostorové uspořádání:
- procento zastavení hlavní stavbou se stanovuje na 20 % (u stavebních pozemku prímo
sousedících s plochami Z5.6 a Z5.7 je prípustné pocítat procento zastavení ze souctu
výmer pozemku náležícího do využití "OC" a pozemku náležícího do využití "PSZ",
prípadne "IZ").
- velikost nových pozemku na výstavbu bude min. 1 000 m2
- povolují se max. dve nadzemní podlaží vcetne podkroví
- výška zástavby max. 9 m nad prilehlým terénem
- pri zmenách staveb nebo pri dostavbách do stávající zástavby vycházet z hmotového
- rozsahu okolních staveb , zvlášte ve stredu obce
- stavby v okolí kulturní památky budou posuzovány individuálne s ohledem na možné
ovlivnení prostredí kulturní památky, doporucuje se rozpracované projekty konzultovat s
orgánem památkové péce
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