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ÚZEMNÍ PLÁN VIDICE
a)

Vymezení zastav⇤ného území
Na území obce Vidice je k datu 4.1.2020 vymezeno celkem dev⌃t zastav⌃n ch území.
Vymezení zastav⌃ného území je znázorn⌃no ve v kresové ⌅ásti územního plánu: v kres
základního ⌅len⌃ní území (1) a hlavní v kres (2).

b)

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezení ⇧e⌃eného území
⇥e en m územím je správní území obce Vidice (⌅íseln kód: 554421), které tvo í katastrální
území Vidice (⌅íseln kód: 781657), katastrální území Ch eb any (⌅íseln kód: 781622), katastrální území
Libosváry (⌅íseln kód: 781631). ⇥e ené území se nachází v okresu Doma lice (⌅íseln kód: 0321),
Plze⌥ském kraji (⌅íseln kód: 43).
b.2) Koncepce rozvoje ⇧e⌃eného území
Územní plán Vidice si klade za cíl vytvo it územní p edpoklady pro zachování specifické
rázovitosti, zachovat a návrhem podpo it p írodní a krajiná ské hodnoty kulturní krajiny. Pro rozvoj
podstatná je pom⌃rn⌃ dobrá dopravní dostupnost v⌃t ích sídelních útvar↵.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú⌅elné vyu ívání zastav⌃ného území a zajistit
ochranu nezastav⌃ného území a to zejména stávajících p írodních a kulturních hodnot v krajin⌃. Územním
plánem jsou vytvo eny podmínky zejména pro p im⌃ en rozvoj venkovského bydlení v obci, rozvoj
ve ejné ob⌅anské vybavenosti - sportu. Zm⌃nou 1 územního plánu se navrhuje koncep⌅ní e ení likvidace
spla kov ch odpadních vod na OV (Vidice). Územním plánem jsou navr eny rekonstruk⌅ní a revitaliza⌅ní
zásahy návesních prostranství, opat ení obnovující naru enou p↵vodní urbanistickou strukturu
jednotliv ch sídelních útvar↵ a jejich kulturn⌃-historick ch hodnot. Územním plánem jsou dány podmínky
pro preventivní ochranu ir ího území p ed záplavami, podmínky pro zv ení ekologické stability a retence
vody v krajin⌃ v⌅etn⌃ protierozních opat ení.
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území
Urbanistická v chodiska, kulturn⇤-historické hodnoty
ÚP Vidice vytvá í podmínky pro ochranu v ech kulturn⌃-historick ch a urbanistick ch hodnot
v území, které v zásad⌃ respektuje a je s nimi koordinován.
Územním plánem Vidice je respektováno základní prostorové ⌅len⌃ní zastav⌃ného území:
Vidice – obec situovaná v pramenné oblasti Slatinského potoka kolem nepravidelné návsi; p i
cest⌃ do Bernartic na vyv enin⌃ poutní kostelík sv. Apolonie, p↵vodn⌃ gotick a pozd⌃ji barokn⌃
p estav⌃n. Po obvodu návsi jsou situovány v⌃t í i men í usedlosti s p ízemními a polopatrov mi domy
vesm⌃s se títovou orientací. P↵dorysná stopa lokality doznala díl⌅ích zm⌃n po r. 1945 v souvislosti s
demolicemi p↵vodních dom↵ (vysídlení p↵vodního obyvatelstva) a to zejména v severní ⌅ásti návesního
prostoru - zanikla p↵vodní tvrz (panská zem⌃d⌃lská usedlost) a drobné venkovské domky na návsi.
Libosváry – osada p i úpatí Sedmiho í v m⌃lkém údolí Slatinského potoka, byla zde tvrz, kterou
v 16. stol. nahradil vrchnostensk dv↵r ⌅p. 1. Obec le í v mírn⌃ sva itém terénu s protáhlou návsí
vymezenou zástavbou n⌃kolika dochovan ch usedlostí s p ízemními i polopatrov mi objekty p evá n⌃ se
títovou orientací. Ve vsi zachováno n⌃kolik star ích tukem zdoben ch fasád; zbytky zdiva
v zeleni dnes neexistující kaple s jehlancovou v⌃ í a zvoni⌅kou z r. 1730. ⇥ada staveb zanikla po r. 1945
(západní ⌅ást návsi, domky ve v chodní okrajové poloze sídla).
Ch⌅eb⌅any - jsou umíst⌃ny v izolované poloze na komunikaci spojující Mi kov s Oplotcem na
levostranném p ítoku Slatiny; usedlosti kolem obdélné návsi p evá n⌃ rekrea⌅n⌃ vyu ívané. Zástavba vsi,
p ízemní i s polopatrem, je p evá n⌃ z období po r. 1900. ⇥ada staveb zanikla po r. 1945 (domky na
návsi).
Samota Nasetice (Ov áry) - ve st edov⌃ku zde stála ves Nasetice p ipomínaná od r. 1379.
Zanikla kolem roku 1500. Dnes ze dvora zb vá barokní stodola, její pr↵⌅elí obsahuje fragment star ího
zdiva. Ve zpustl ch stájích byl p ed n⌃kolika léty vybudován rekrea⌅ní objekt. Sou⌅ástí nevelk rybník.
-

V e eném území jsou respektovány a chrán⌃ny tyto hodnoty:
vymezené archeologické zóny I. a II. stupn⌃ stupn⌃,
nemovitá kulturní památka - kostelík sv. Apolonie,
nemovitá kulturní památka - venkovská usedlost ⌅p. 5,
krom⌃ kulturních památek je v sídle zachována ada zajímav ch zd⌃n ch staveb ⌅i drobn ch
památn ch objekt↵:
(k.ú. Vidice)
- objekt ⌅p. 14, holubník v areálu statku “U Lehner↵”;
- pam⌃tní k í s datací do roku 1905 na návsi;
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- pam⌃tní k í na kamenném podstavci u kostela sv. Apolonie (obec momentáln⌃ chystá
- obnovu obou k í k↵), d ev⌃n k í u kostela sv. Apolonie.
(k.ú. Libosváry)
- usedlost ⌅p. 1;
- zbytky zdiva zd⌃né estiboké kaple v blízkosti ⌅p. 1 k obnov⌃;
- k í ek na návsi;
- objekty ⌅p. 19 a 20;
- k í ek p i cest⌃ severn⌃ od Libosvár.
(k.ú. Ch eb any)
- pam⌃tní k í na návsi u ⌅.p. 2;
- stájov objekt ⌅.p. 1;
- objekt ⌅p. 8;
- dva k í ky k obnov⌃ (dochovány pouze kamenné podstavce) p i cest⌃ od Mi kova na dv↵r
Nasetice.
-

-

V rámci ÚP jsou navr eny plochy rekonstruk⌅ních a revitaliza⌅ních zásah↵ (viz. kapitola c.4):
revitalizace návsi ve Vidicích, tzn. mo nost znovuotev ení dnes zatrubn⌃ného potoka Slatiny a
úpravy ve ejné zelen⌃.
obnova kapli⌅ky v Libosvárech, v⌅etn⌃ revitalizace navazující zelen⌃.

P⇧írodní hodnoty
ÚP Vidice vytvá í podmínky pro ochranu v ech p írodních hodnot v území, které v zásad⌃
respektuje a je s nimi koordinován. V⌃t ina dochovan ch p írodních prvk↵ je územním plánem zapojena
do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interak⌅ní prvky).
⇥e ené území má p evá n⌃ tvar kotliny v niv⌃ Slatinného potoka a jeho levostrann ch p ítok↵ a
zvln⌃né pahorkatiny mezi poho ím Sedmiho í a vrchy Hostou⌥ské pahorkatiny. V chodní ⌅ást území
lemuje poho í Sedmiho í s úbo⌅ími Racovského vrchu, T íslovcem (vrchol je v e eném území) a
Rozsochou. Západní ⌅ást kotliny lemují vrchy Sedlo, Pansk vrch a ze severu pak vrch Va⌅ina.
P eva uje
zem⌃d⌃lská p↵da (69 % rozlohy) - orná p↵da, louky v nivních polohách potok↵ a pastviny. Lesy tvo í
25,5 % rozlohy území, pokr vají zejména t⌃ ko p ístupná a sva itá území (Sedmiho í, Sedlo, Pansk vrch,
Va⌅ina, Ch eb ansk vrch) a dále jsou rozpt leny ve form⌃ men ích hájk↵ po celém území. P evá ná ⌅ást
les↵ v e eném území jsou lesy hospodá ské, lesy ve vrcholové partii Sedmiho í a les na vrchu Va⌅ina jsou
za azeny do kategorie les↵ zvlá tního ur⌅ení, kód 32e - lesy se zv enou funkcí p↵doochrannou,
vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou.
Pr↵m⌃rná nadmo ská v ka ⌅iní 507 m, nejvy ím bodem je Sedlo 615 m n.m., nejni ím
bodem je místo, kde Slatinsk potok opou tí e ené území tj. 415 m n. m. Zastav⌃né území SÚ Vidice se
pohybuje v rozmezí 493 a 520 m n.m., zastav⌃né území SÚ Libosváry v rozmezí 456 a 472 m n.m.,
zastav⌃né území SÚ Ch eb any v rozmezí 448 a 470 m n.m..
Území obce Vidice spadá do Doma lickochodské a Sedmiho ské krajinné oblasti. V rámci
Doma lickochodské oblasti je v e eném území vymezena krajinná dominanta a veduta - Sedlo, v rámci
Sedmiho ské oblasti do e eného území zasahuje krajinná dominanta a veduta - Sedmiho í, v⌅etn⌃
okrajov ch partií. Jedná se o charakteristick krajinn celek lesního masivu na podkov⌃ ulov ch vrch↵,
která vymezuje vnit ní lesnatou kotlinu. Krajina mezi poho ími má charakter zem⌃d⌃lské krajiny
s vesnick mi sídly kompaktních p↵dorys↵.
Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⌅len⌃ní e eného území:
p írodn⌃ hodnotn krajinn celek zahrnující ⌅ást poho í Sedmiho⌅í – podkovovit tvar h ebene
s v razn mi díl⌅ími vrcholy (zna⌅ného p ev ení v↵⌅i okolí) a vnit ní lesnatou kotlinou. Dnes jsou tu
kulturní bory s fragmenty su⌦ov ch les↵, dále pak bikové bu⌅iny a ol iny; místy podmá⌅ené polohy v okolí
rybník↵. Krajinná dominanta a veduta;
p írodn⌃ hodnotn krajinn celek zahrnující komplex les↵ na vrchu Sedla - nesoum⌃rn
strukturní h bet hrás⌦ové stavby sm⌃ru S-J, souvisle zalesn⌃n p evá n⌃ borov mi porosty, místy s p ím⌃sí
buku. Krajinná dominanta a veduta;
p írodn⌃ hodnotn krajinn celek zahrnující ekosystém vodního toku a nivy Slatiny v etn⇤
levostrann⌃ch p⌅ítok⇧ a mal ch vodních ploch;
agrocenóza roz⌅len⌃ná hájky, remízky a travinok ovinat mi porosty podél komunikací, polních cest,
drobn ch vodote⌅í a meliora⌅ních p íkop↵;
V e eném území jsou respektovány a chrán⌃ny tyto hodnoty:
p írodní park Sedmiho í – p evá n⌃ zalesn⌃né území v oblasti vyv elého sedmihorského pn⌃,
tvo eno depresí obklopenou z ji ní, západní a severní strany v⌃ncem 11 vrchol↵, z nich nejvy í je
Racovsk vrch (619 m). Potenciáln⌃ zde rostly metlicové jedliny, dnes jsou tu kulturní bory s fragmenty
su⌦ov ch les↵, dále pak bikové bu⌅iny a ol iny. Okrajové ⌅ásti parku tvo í zem⌃d⌃lské plochy a rybníky.
Zp ístupn⌃na nau⌅ná stezka Sedmiho í.
-

stromy v jime⌅ného vzr↵stu a kvalit, které je mo no vyhlásit jako stromy památné:
- dub letní – skupina 3 strom↵ na rozcestí komunikace vedoucí z Vidic do obce P es a
polní cesty sm⌃ ující k Sedlu - k.ú. Vidice, parc. ⌅. 207 (PK 463);
- lípa srd itá – skupina cca 6 strom↵ kolem kostelíku sv. Apolonie; k.ú. Vidice, parc. ⌅. 489; v
rámci kultivace celého okolí nutno upravit tak, aby nedocházelo k destrukci sakrální stavby.
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-

-

-

-

-

-

- trnovník akát – u státní silnice ⌅. 200, u k í ku na hranici okres↵ Tachov a Doma lice, k.ú.
Vidice, parc. ⌅. 702; strom v mapách veden jako památn ?, v evidenci památn ch strom↵ v ak
není registrován, zhor en zdravotní stav;
- jasan ztepil⌃ – na ve ejném prostranství u vjezdu k domu ⌅.p. 6; k.ú. Libosváry, parc. ⌅. 821/1;
jírovec ma⇥al – na ve ejném prostranství v zeleni u b valé kapli⌅ky; k.ú. Libosváry, parc. ⌅.
821/1;
- dub letní – na ve ejném prostranství, k.ú. Ch eb any, na hranici parc. ⌅. 657 a 605/3;
- trnovník akát – u k í ku u dvora Nasetice, rozcestník mod e zna⌅ené turistické stezky; k.ú.
Ch eb any.
v znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona - lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (i katastráln⌃
neevidované);
v znamn krajinn prvek navr en k registraci:
VKP 1 „Rybník u Ch⌅eb⌅an“ – vodní plocha s p írod⌃ blízkou úpravou b eh↵, s p írod⌃ blízk mi
b ehov mi porosty a doprovodn mi porosty, vrbová ol ina, mok adní spole⌅enstvo, úto⌅i t⌃
mnoha organism↵ uprost ed intenzivn⌃ vyu ívan ch pozemk↵.
p írodní biotopy, které se v území vyskytují:
M1.7
vegetace vysok ch ost ic; zejména v pramenné oblasti a na horním toku
Slatiny
T1.1
mezofilní ovsíkové louky; roztrou en⌃ v celém území
T1.4
aluviální psárkové louky; iroká niva Slatinského potoka pod Libosváry
T1.5
vlhké pchá⌅ové louky; na loukách v nivách potok↵
T1.6
vlhká tu ebníková lada; podél potok↵ a na svahov ch prameni tích, vzniklé
zpravidla z vlhk ch pchá⌅ov ch luk ponechan ch ladem, ⌅asto s nimi tvo í mozaiku
T2.3B
podhorské a horské smilkové trávníky; pastviny nebo jednose⌅né louky kysel ch a
málo produktivních p↵d, louky p i úpatí vrch↵ Sedmiho í
T6.1B
acidofilní vegetace efemér a sukulent↵ (porosty s p evahou net esku v b⌃ katého);
skalní plo iny a terásky vrcholové partie Sedmiho í, i naru ovaná místa v nízk ch
trávnících.
K3
vysoké mezofilní k oviny – meze, remízky, doprovodná zele⌥; roztrou en⌃ po
celém území
L2.2A
údolní jasanovo-ol ové luhy; na b ezích potok↵ v skyt maloplo n
L4
su⌦ové lesy – strmé svahy a v chozy skal, rokle, svahová úpatí (Sedmiho í, Sedlo)
L5.4
acidofilní bu⌅iny – zalesn⌃né mírné i strm⌃j í svahy s mineráln⌃ chud mi p↵dami, na
exponovan ch svazích a h ebenech (Sedmiho í,Sedlo, Va⌅ina... )
L7.1
suché acidofilní doubravy – sv⌃tlé doubravy s dom. dubem zimním, s p ím⌃sí b ízy
b⌃lokoré a borovice lesní (Sedlo, mén⌃ Sedmiho í, Va⌅ina)
L7.3
subkontinentální borové doubravy – sv⌃tlé, druhov⌃ chudé porosty s dom. borovicí
lesní a dubem zimním, íd⌅eji dubem letním a p ím⌃sí b ízy, je ábu – úbo⌅í vrch↵
Sedmiho í
L8.1A
li ejníkové bory na píscích, maloplo n v skyt v poho í Sedmiho í.
L8.1B
boreokontinentální bory – dom. druhem sv⌃tlého stromového patra borovice lesní,
⌅asto zakrslého vzr↵stu; vyskytuje se maloplo n⌃ na strm ch svazích, na skalních
ostro inách; zejména oblast Sedmiho í
liniové prvky doprovodné zelen⌃ katastráln⌃ evidované ⌅i prvky zelen⌃ na orné p↵d⌃ - meze,
remízky, plochy nelesní zelen⌃, doprovodné zelen⌃ cest a vodote⌅í.
katastráln⌃ neevidované drobné vodote⌅e a malé vodní nádr e v krajin⌃.
V rámci ÚP jsou navr eny plochy opat ení nestavební povahy a plochy p estavby (viz. kapitola
e.2.2), c.3)):
Interak⌅ní prvek IP1 - úprava p ístupové cesty a úprava ve ejné zelen⌃ v okolí kostelíka sv.
Apolonie. Doporu⌅eny jsou zejména probírky nálet↵ a k ovin v doprovodné zeleni u cesty,
odstran⌃ní nep↵vodních d evin a úprava stromo adí lip tak, aby nedocházelo k destrukci
památkov⌃ chrán⌃ného objektu - rozvoj anebo k ochrana p írodního a kulturního d⌃dictví;
obnova travnatého pr↵lehu s d evinami na sva itém poli mezi Oploteck m kopcem a
Ch eb any, v míst⌃ ohro eném vodní erozí. V minulosti zde b vala svodnice s travnat m pásem.
Návrh se dot ká parc.⌅. 63/1 (PK 109 -120) k.ú. Ch eb any. Návrh na zalo ení a roz í ení
interak⌅ního prvku IP4 - ve ejn⌃ prosp⌃ né opat ení nestavební povahy slou ící ke sni ování
ohro ení území - eroze;
p evedení zastav⌃né plochy dnes neexistujícího zem⌃d⌃lského objektu parc.⌅. 69 a 75
(zastav⌃ná plocha a nádvo í) a parc. ⌅. 871 (ost.pl. manipula⌅ní) k.ú. Vidice do nezastav⌃ného
území s funkcí p írodní a ochranou (NSpo) – návrh na roz í ení interak⌅ního prvku IP2 - rozvoj
a ochrana p írodního charakteru lokality.

c)
Urbanistická koncepce v⇥etn⇤ urbanistické kompozice vymezení ploch s rozdíln m
zp sobem vyu⌦ití, zastaviteln ch ploch, ploch p⇧estavby a systému sídelní zelen⇤
Zastav⌃né území plní p edev ím obytnou funkci (v⌅etn⌃ drobného podnikání a hospoda ení) a
funkci rekreace (chalupa ení), men í v znam má zem⌃d⌃lská v roba a ob⌅anská vybavenost (Vidice).
Z hlediska funk⌅ního vyu ití p eva uje a nadále bude p eva ovat vyu ití smí ené obytné s p eva ujícím
venkovsk m charakterem zástavby v p↵vodním jádru sídla a navazující plochy bydlení v rodinn ch domech
venkovského typu. I nadále bude p evládat vyjí ⇧ka za prací. Územní plán zachovává stávající funk⌅ní
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v robní za ízení. Nové plochy v roby a skladování nejsou navr eny. Vzhledem k d↵le itosti za ízení v roby
a v robních slu eb pro stabilizaci sídelních útvar↵ mohou b t vybraná za ízení umís⌦ována i ve stávajících
⌅i navr en ch plochách, av ak pouze v souladu s regulativy vyu ití ploch. Ve shod⌃ s navr en mi regulativy
bude mo no v obci umís⌦ovat neru ící za ízení drobné v roby, slu eb, emesel a agroturistiky tak, aby se
mj. mohl obnovit ú⌅el v sou⌅asnosti nevyu ívan ch objekt↵ v zem⌃d⌃lsk ch usedlostech. Pastevectví je
nezbytné pro údr bu kulturní krajiny.
Obecn⌃ je mo no konstatovat, e stávající zastav⌃né území není v rámci stávající sídelní
struktury ú⌅eln⌃ vyu ito. V sídlech se nachází ada dnes nevyu it ch ploch (zbo eni t⌃). Územním plánem
jsou po posouzení n⌃které z t⌃chto ploch navr eny k op⌃tovnému vyu ití (nap . plocha P1 a plocha P5).
Dal í územní rozvoj je sm⌃ ován do okrajov ch poloh navazujících na stávající zastav⌃né území
(zastavitelné plochy Vidice a Ch eb any).
Stavební úpravy v historicky nejstar ích ⌅ástech obce p↵vodní lokace budou sledovat
rehabilitaci historického jádra s historicky cenn mi stavbami. Postupnou v stavbou se bude postupn⌃
prostorov⌃ uzavírat intravilán obce s maximálním vyu itím stávajících místních komunikací a p ístupov ch
cest. V obrazu sídla bude v razn⌃ uplat⌥ovat struktura zástavby v⌅etn⌃ její “st e ní” krajiny. Je nezbytné v
“prom⌃nn ch” lokalitách navr en ch k zástavb⌃ respektovat a rozvíjet stávající hodnoty z hlediska
prostorového uspo ádání. Pro zachování charakteru sídla je doporu⌅eno i nadále volit urbánní charakter
zástavby na stavebních pozemcích (tedy nikoliv uprost ed pozemku, ale volit rohové umíst⌃ní stavby na
pozemku).
Samoty, stavby v krajin⌃:
Samota Nasetice (Ov áry) nebude dále územn⌃ rozvíjena.
Je navr eno p evedení zastav⌃né plochy dnes neexistujícího zem⌃d⌃lského objektu s
navazujícími pozemky parc. ⌅. 69 a 75 (zastav⌃ná plocha a nádvo í) a parc. ⌅. 871 (ost.pl. manipula⌅ní)
k.ú. Vidice do nezastav⌃ného území s funkcí p írodní a ochranou (NSpo).
Dnes neexistující objekt-zbo eni t⌃ na st.p. ⌅. 42 ji n⌃ od Ch eb an je sou⌅ástí nezastav⌃ného
území s funkcí p írodní a ochranou (NSpo).
c.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm⇤ny v jejich vyu⌦ití
Cílem koncepce uspo ádání sídla je koordinace zájm↵ a vztah↵ v zastav⌃ném území z hlediska
rozdíln ch mo ností jeho vyu ití, zájm↵ ochrany urbanistick ch a architektonick ch hodnot v sídle. Za
tímto ú⌅elem územní plán stanovuje plochy s rozdíln m vyu itím v zastav⌃ném (resp. zastavitelném)
území a liniové stavby v krajin⌃.
Plochy jsou ⌅len⌃ny podle charakteru vyu ití, limitujících jev↵ a prostorového obrazu sídla na:
-

-

-

-

Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Plochy ur⌅ené pro smí ené vyu ití vesnického charakteru, pro bydlení s vy ím podílem
hospodá ské slo ky (zem⌃d⌃lská a emeslná v roba). Funkce bydlení je obvykle smí ena s
jin mi funkcemi.
Plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské (BV)
Plochy bydlení, ve kter ch p eva ují rodinné domy s chovatelsk m a p⌃stitelsk m zázemím pro
samozásobení s p ím⌃sí neru ících obslu n ch funkcí místního v znamu.
Plochy bydlení - v bytov ch domech (BH)
Plochy bydlení ve kter ch p eva ují bytové domy s odpovídajícím zázemím.
Plochy ob⌅anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
Plochy ur⌅ené pro ob⌅anskou vybavenost, která je nezbytná pro zaji t⌃ní a ochranu základního
standardu a kvality ivota obyvatel a její existence v území je v zájmu státní správy a
samosprávy.
Plochy ob⌅anského vybavení - sport (OS)
Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní ⌅innosti a regeneraci organismu a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejn ch prostranství.
Plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
Plochy zahrnují zejména pozemky staveb pro rodinnou rekreaci spojenou se zahrádka ením,
(zde zejména zázemí u bytov ch dom↵).
Plochy v roby a skladování - zem⌃d⌃lská a lesnická v roba (VZ)
Plochy ur⌅ené pro zem⌃d⌃lskou ivo⌅i nou a rostlinnou v robu, pro malohospoda ení,
zem⌃d⌃lské slu by, p idru enou nezem⌃d⌃lskou v robu, zahradnictví, lesní hospodá ství a
zpracování d evní hmoty v⌅etn⌃ komer⌅ní vybavenosti související s funk⌅ním vyu itím plochy.
Plochy zelen⌃ - zele⌥ nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZN) zahrnují plochy vyhrazené
zelen⌃ s od↵vodn⌃n m omezením zastavitelnosti;
Plochy zelen⌃ - zele⌥ p írodního charakteru (ZP) zahrnují pozemky zelen⌃ v sídle udr ované v
p írod⌃ blízkém stav , pozemky ostatní zelen⌃ v sídle mající nap . ochrann a izola⌅ní charakter
apod.
Plochy technické infrastruktury - in en rské sít⌃ (TI)
Zahrnují zejména pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn⌃
souvisejících za ízení
Plochy ve ejn ch prostranství (PV)
zahrnují pozemky jednotliv ch druh↵ ve ejného prostranství, PVr - plochy ve ejn ch prostranství
- rekonstruk⌅ní a revitaliza⌅ní zásahy (obnova staveb, koryt vodote⌅í apod.)
Plochy dopravní infrastruktury - silni⌅ní doprava (DS)
zahrnují zejména pozemky silnic a vybran ch místních komunikací.
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-

Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌅elové komunikace (DS.1)
zahrnují zejména pozemky místních komunikací a ú⌅elov ch komunikací v krajin⌃.
Pro vymezené plochy jsou stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo zm⌃ny v jejich vyu ití
(podmínky plo ného a prostorového uspo ádání - viz. kap. f).
c.2) Vymezení zastaviteln ch ploch
Návrhem Územním plánem Vidice jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy ur⌅ené k
zastav⌃ní):
Vidice:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

Specifické Podmínky prostorového
uspo ádání:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
Specifické podmínky:
Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
Specifické Podmínky prostorového
uspo ádání:

Z1
plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské
(BV)
Plocha na severním okraji Vidic ur⌅ená p evá n⌃
pro bydlení v rodinn ch domech s privátními
zahradami. Pro lokalitu vypracováno d⌃lení
pozemku na ⌅ty i stavební parcely a ve ejné
prostranství (komunikace).
Nutno zachovat b ehovou liniovou zele⌥ u cesty.
Respektovat stávající vedení ve ejného
vodovodu.
Z2
plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské
(BV)
plocha ur⌅ená p evá n⌃ pro bydlení v
rodinném dom⌃ s privátní zahradou na SZ okraji
Vidic.
Minimalizovat kácení vzrostlé zelen⌃.
Z3
plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské
(BV)
plocha ur⌅ená p evá n⌃ pro bydlení v rodinném
dom⌃ s privátní zahradou na JZ okraji Vidic.
Jedná se o proluku mezi stávající zástavbou hmotové e ení p izp↵sobit okolní zástavb⌃.

Zm⌃nou 1 územního plánu jsou navr eny zastavitelné plochy ve Vidicích:
Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:

Z1 .Z1a
plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské
(BV)
Plocha související s realizovanou stavbou
rodinného domu v rámci lokality Z2 vyu ívaná
jako zázemí k postavenému domu.
Z1 .Z1b
plochy zelen⌃ - zele⌥ nezastaviteln ch
soukrom ch zahrad (ZN)
Plocha související s realizovanou stavbou
rodinného domu v rámci lokality Z2 vyu ívaná
jako zahrada.
Z 1.Z3
plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské
(BV)
Plocha související s realizovanou stavbou
rodinného domu v rámci lokality Z1 - vyu ívaná
jako zázemí k domu.
Z1 .Z4
plochy technické infrastruktury - in en rské sít⌃
(TI)
Plocha ur⌅ená pro OV Vidice.
Z1 .Z5
plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⌅elové
komunikace (DS.1)
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Hlavní vyu ití:
Ch eb any:
Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
p evá n⌃
Specifické Podmínky prostorového
uspo ádání:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
Specifické podmínky:

Plocha ur⌅ená pro p ístupovou komunikaci k
OV.
Z4
plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské
(BV)
Plocha v severozápadní ⌅ásti Ch eb an ur⌅ená
pro bydlení v rodinn ch domech s navazujícími
privátními zahradami.
Domy na pozemcích osazovat shodn⌃. Zástavbu
omezit na maximáln⌃ 3 rodinné domy.
Respektovat stávající kabelovou telekomunika⌅ní
sí⌦.
Z5
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plocha ur⌅ená p evá n⌃ pro smí ené - venkovské
vyu ití (bydlení, slu by, drobná v roba) na na
ji ním okraji Ch eb an.
Respektovat dub letní – na ve ejném
prostranství, na hranici parc. ⌅. 657 a 605/3.

Zm⌃nou 1 územního plánu je navr ena zastavitelná plocha v Ch eb anech:
Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

Z 1.Z2
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plocha ur⌅ená p evá n⌃ pro smí ené - venkovské
vyu ití (bydlení, rekreace) na na
ji ním okraji Ch eb an (související zahrady se
zbo eni t⌃m)

Zastavitelné plochy a jejich dal í ⌅len⌃ní jsou vymezeny graficky ve v kresech ⌅. 1 a 2 návrhu ÚP
Vidice (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.1) Plochy s rozdíln m zp↵sobem vyu ití.
c.3) Vymezení ploch p⇧estavby
Návrhem Územním plánem Vidice jsou vymezeny plochy p estavby.
Vidice:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
Specifické Podmínky prostorového
uspo ádání:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
Specifické podmínky:
Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

P1
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plocha ur⌅ená p evá n⌃ pro smí ené - venkovské
vyu ití (bydlení, slu by, drobná v roba)
Obnova zástavby v historické ⌅ásti sídla.
Vypracován projekt zasí⌦ování.
Lokalita s potenciálními archeologick mi nálezy!
Nutno zachovat kamenné op⌃rné zdivo v ji ní
⌅ásti lokality. Uspo ádání zástavby maximáln⌃
p izp↵sobit stavu p ed asanací.
P2
plocha ob⌅anského vybavení - sport (OS)
sportovi t⌃ (universální h i t⌃ na mí⌅ové hry) na
obecním pozemku p.⌅. 659 za Obecním ú adem
ve Vidicích
V kontaktní poloze se silnicí II. t ídy zachovat
/zalo it ochrannou zele⌥.
P3
plocha smí eného nezastav⌃ného území s funkcí
p írodní a ochranou (NSpo)
p evedení zastav⌃né plochy dnes neexistujícího
zem⌃d⌃lského objektu parc.⌅. 69 a 75 (zastav⌃ná
plocha a nádvo í) a parc. ⌅. 871 (ost.pl.
manipula⌅ní) v izolované poloze v chodn⌃ od
Vidic do nezastav⌃ného území s funkcí p írodní a
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ochranou (NSpo) – návrh na roz í ení
interak⌅ního prvku IP2 (dnes plocha spontánn⌃
zar↵stá k ovinami);
Libosváry:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
Specifické Podmínky prostorového
uspo ádání:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
Specifické Podmínky prostorového
uspo ádání:

P4
plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské
(BV); plochy zelen⌃ - zele⌥ nezastaviteln ch
soukrom ch zahrad (ZN)
Plocha na severov chodním okraji Libosvár
ur⌅ená p evá n⌃ pro bydlení v rodinn ch
domech s navazujícími privátními zahradami.
Domy na pozemcích osazovat shodn⌃. Zástavbu
omezit na maximáln⌃ 4 rodinné domy.
Nutno p elo it nadzemní vedení NN do
podzemní kabelové trasy.
P5
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plocha ur⌅ená p evá n⌃ pro smí ené - venkovské
vyu ití (bydlení, slu by, drobná v roba)
Obnova zástavby v historické - západní ⌅ásti sídla.
Lokalita s potenciálními archeologick mi nálezy!
Uspo ádání zástavby maximáln⌃ p izp↵sobit
stavu p ed asanací.

Zm⌃nou 1 územního plánu je navr ena plocha p estavby v Ch eb anech:
Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

Z1.P 1
plochy zelen⌃ - zele⌥ nezastaviteln ch
soukrom ch zahrad (ZN)
plochy ve ejn ch prostranství (PV)
komunika⌅ní systém s centrálním návesním
prostorem; nezastav⌃né sva ité pozemky zahrad
jihov chodn⌃ od návsi v Ch eb anech.

Plochy p estavbové jsou vymezeny graficky ve v kresech ⌅. 1 a 2 návrhu ÚP Vidice (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.1) Plochy s rozdíln m zp↵sobem vyu ití.
c.4) Vymezení ploch rekonstruk⇥ních a revitaliza⇥ních zásah
Návrhem ÚP Vidice jsou vymezeny plochy rekonstruk⌅ních a revitaliza⌅ních zásah↵ v
zastav⌃ném území:
Vidice:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití
Specifické podmínky:

Libosváry:

Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití
Specifické podmínky:

R1
plochy ve ejn ch prostranství - rekonstruk⌅ní a
revitaliza⌅ní zásahy (PVr)
Revitalizace návsi ve Vidicích, tzn. mo nost
znovuotev ení dnes zatrubn⌃ného potoka Slatiny
úpravy ve ejné zelen⌃, parteru.
Koryto toku vést v p↵vodní poloze a roz í it
tak, aby bylo kapacitn⌃j í pro pr↵chod v⌃t ích
p ívalov ch vod a zárove⌥ svou drsností
zpomalovalo odtok vody z území. Nutno e it
samostatn m projektem pod vedením
autorizovaného architekta.
R2
plochy ve ejn ch prostranství - rekonstruk⌅ní a
revitaliza⌅ní zásahy (PVr)
Revitalizace ⌅ásti návsi v Libosvárech, tzn.
obnova kapli⌅ky v Libosvárech, v⌅etn⌃ revitalizace
navazující zelen⌃.
Chránit stromy navr ené k památkové ochran⌃
(jasan ztepil⌃ – na ve ejném prostranství u
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vjezdu k domu ⌅.p. 6; k.ú. Libosváry, parc. ⌅.
821/1; jírovec ma⇥al – na ve ejném prostranství
v zeleni u b valé kapli⌅ky; k.ú. Libosváry, parc. ⌅.
821/1). Nutno e it samostatn m projektem pod
vedením autorizovaného architekta.
Plochy rekonstruk⌅ních a revitaliza⌅ních zásah↵ jsou vymezeny graficky ve v kresech ⌅. 1 a 2
návrhu ÚP Vidice (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.1) Plochy s rozdíln m zp↵sobem vyu ití.

-

-

-

d)

c.5) Vymezení systému sídelní zelen⇤
V sídle je nutno chránit zele⌥ na vymezen ch plochách ve ejn ch prostranstvích (zejména
dominantní zele⌥ na návsi ve Vidicích, Ch eb anech), u kulturn⌃-historick ch objekt↵ (kostel
sv. Apolonie, kaple v Libosvárech).
P i obnov⌃ a nové v sadb⌃ na plochách ve ejného prostranství nutno volit zele⌥ odpovídající
p irozenému charakteru vegetace v daném území.
Stromy v jime⌅ného vzr↵stu a kvalit, které je mo no vyhlásit jako stromy památné, jsou
specifikovány v kapitole b.3).
Územní plán vymezuje plochy zelen⌃ - zele⌥ nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZN)
zahrnující plochy vyhrazené zelen⌃ - soukromé zahrady - s od↵vodn⌃n m omezením
zastavitelnosti. Jedná se zejména o pozemky zahrad, intenzívních sad↵ a dal í p↵dy související
p evá n⌃ s obytn m územím, kde zástavba není vhodná z d↵vod↵ investic do p↵dního fondu,
nebo se jedná o ochranu p↵vodního pásu zahrad ⌅i ochranu charakteru p írodního prost edí
nap . údolní nivy apod. Zm⌃nou 1 územního plánu Z1.P1 jsou do t⌃chto ploch zahrnuty i
nezastav⌃né sva ité pozemky jihov chodn⌃ od návsi v Ch eb anech a severní ⌅ást zastavitelné
plochy Z1.Z1 s ozna⌅ením “b”.
Územním plánem jsou v sídle vymezeny plochy sídelní zelen⌃ - zele⌥ p írodního charakteru
(ZP). Do t⌃chto ploch jsou mj. zahrnuty pozemky údolní nivy drobn ch vodote⌅í v sídle a
pozemky navazujících ostatních ploch s dominancí p írodní funkce. Plochy jsou p evá n⌃
zahrnuty do systému funk⌅ního ÚSES p echázející p es zastav⌃né území.

Koncepce ve⇧ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura

-

elezni⇥ní doprava
Územní plán nevymezuje ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu elezni⌅ní, pro umíst⌃ní
staveb nebo za ízení elezni⌅ní dopravy.

-

Letecká doprava
Územní plán nevymezuje ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou, pro umíst⌃ní
staveb nebo za ízení letecké dopravy.

-

Vodní doprava
Územní plán nevymezuje ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro
umíst⌃ní staveb nebo za ízení vodní dopravy.

Silni⇥ní doprava
Páte ní silni⌅ní trasou ve vlastním e eném území je silnice II. t ídy a to II/200 Hor ovsk
Hor ovsk T n (II/193) - Vidice - Bor (plní funkci doprovodné trasy dálnice D5).
Systém silni⌅ních tras v e eném území obce dále dopl⌥ují trasy silnic III. t ídy a to:
silnice III/1975 ve sm⌃ru II/197 Oplotec - II/200 Vidice
silnice III/2008 ve sm⌃ru II/200 Mí kov - Ch eb any
Problémov m místem je úsek trasy silnice II/200 na v chod⌃ e eného území (úsek ⌅ast ch
dopravních nehod s vá n mi následky). V souladu s d íve zpracovanou dokumentací (VÚC okresu
Doma lice, ÚPO Vidice) je územním plánem navr en koridor územní rezervy p elo ky silnice II/200 pro
eventuální úpravu (narovnání ) trasy silnice. Koridor územní rezervy zasahuje p evá n⌃ pozemky ur⌅ené k
pln⌃ní funkcí lesa.
Mimo v e uvedené je t eba trasy silnic II. a III. t ídy, i p es jistá problémová místa, 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 S 7,5/70 u silnic II. t ídy a S7,5/50 u
silnic III. t ídy).
Navazující sí⌥ místních a ú⇥elov ch komunikací
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Pr↵jezdní úseky silnic II. a III. t ídy jsou tedy páte ními trasami celého e eného území, na které
jsou p ipojeny místní a ú⌅elové komunikace zp ístup⌥ující ⌅ásti obce a jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospoda ované pozemky a plochy. Komunika⌅ní systém je mo no pova ovat za stabilizovan .
Návrh územního plánu v souladu se zadáním zakládá nové rozvojové po⌅iny v e eném
správním území obce. Komunika⌅ní dostupnost t⌃chto rozvojov ch lokalit je zaji t⌃na prost ednictvím
p ipojení sjezdem na stávající komunika⌅ní sí⌦ obce. U rozsáhlej ích rozvojov ch lokalit (P1) se
p edpokládá vypracování dokumentace pro územní ízení, která v rámci ir ích urbanistick ch a
komunika⌅ních souvislostí navrhne rovn⌃ nové komunika⌅ní uspo ádání p íslu né rozvojové lokality.
Nov⌃ navrhované pozemky ve ejn ch prostranství budou respektovat p íslu ná ustanovení §22
vyhlá ky MMR R ⌅.501/2006 Sb., o obecn ch po adavcích na vyu ívání území. Navrhované místní
komunikace zaji ⌦ující komunika⌅ní dostupnost a obsluhu nov ch rozvojov ch lokalit zástavby obce budou
navr eny bu⇧ jako obslu né komunikace funk⌅ní skupiny C, typu MO10/7/30(20) s oboustrann mi
chodníky í ky nejmén⌃ 2x2,0m, p ípadn⌃ jako komunikace pro smí en provoz funk⌅ní skupiny D1 obytné ulice – navrhované v souladu s technick mi podmínkami TP103 pro jejich navrhování v í ce
uli⌅ního prostoru nejmén⌃ 8,0m mezi hranicemi protilehl ch pozemk↵.
Rozvojové lokality ve správním území obce budou na stávající komunikace p ipojeny
samostatn mi sjezdy ve smyslu p íslu n ch ustanovení SN 736110 Projektování místních komunikací,
kap. 12 K i ovatky, k í ení a sjezdy.
Zm⌃nou 1 územního plánu Z1. Z4 a Z1.Z5 jsou podle podrobn⌃j í projektové dokumentace
navr eny zastavitelné plochy ur⌅ené pro OV Vidice a p ístupovou komunikaci vyúst⌃nou na silnici II/200.
-

-

-

pozn.:

Doprava v klidu
Územní plán pln⌃ respektuje sou⌅asné kapacity, které slou í pro gará ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv t⌃vník↵ obce.
Pro pokrytí pot eb dopravy v klidu u nov⌃ navrhovan ch objekt↵ pro bydlení, vybavenosti ⌅i
jin ch objekt↵ se bude postupovat ve smyslu p íslu n ch ustanovení vyhlá ky MMR R ⌅.
268/09 Sb., o technick ch po adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, e odstavná
a parkovací stání se e í jako sou⌅ást stavby, nebo jako provozn⌃ neodd⌃litelná ⌅ást stavby,
anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vypl vající ze stanoven ch
ochrann ch opat ení, a to v souladu s normov mi hodnotami stanoven mi ve smyslu
p íslu n ch ustanovení kap. 14.1 SN 73 6110 Projektování místních komunikací.
Ka dou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu p íslu n ch ustanovení vyhlá ky MMR R ⌅.
398/09 Sb., o obecn ch technick ch po adavcích zabezpe⌅ujících bezbariérové u ívání staveb,
odpovídajícím po⌅tem stání pro vozidla zdravotn⌃ posti en ch osob, které budou e eny jako
sou⌅ást stavby.
Dopravní vybavenost
Územní plán vytvá í podmínky pro zaji t⌃ní funk⌅nosti systému zaji ⌦ujícího dostupnost a
obsluhu správního území prost edky pravidelné ve ejné autobusové dopravy
Územní plán respektuje sou⌅asné umíst⌃ní zastávek pravidelné ve ejné autobusové dopravy.
Ochranná pásma dopravní infrastruktury
Územní plán p ebírá a respektuje mimo souvisle zastav⌃né území ochranná pásma pozemních
komunikací vedená po obou stranách komunikace, stanovená zákonem ⌅. 13/97 Sb., o
pozemních komunikacích:
ochranné pásmo silnice II. a III. t ídy:
.................
15 m;
Cestní sí⌦, cyklostezky, cyklotrasy a p⌃ í trasy - viz. kapitola e.3).
d.2) Technická infrastruktura

-

Jsou p ípustná tato nová za ízení sítí technické infrastruktury v území:
ady ve ejného vodovodu,
stoky spla kové oddílné kanalizace zaúst⌃né do domovních mikro⌅istíren, ⌅istírna odpadních
vod
stoky oddílné de ⌦ové kanalizace, jednotné kanalizace a dal í za ízení slou ící k odvád⌃ní
srá kov ch odpadních vod,
plynovodní ady,
trafostanice, v⌅etn⌃ p ipojovacího vedení VN 22 kV,
podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzdu ná vedení,
kabelové trasy NN,
kabelové trasy telekomunika⌅ní sít⌃ a dal í telekomunika⌅ní za ízení,
kabelové trasy NN slou ící pro VO, svítidla VO,
kabelové trasy vedení místního rozhlasu, reproduktory místního rozhlasu a dal í
radiokomunika⌅ní za ízení.

Odvodn⇤ní území, srá⌦kové odpadní vody
Srá kové odpadní vody budou v zastav⌃n ch územích zvládány následovn⌃: u jednotliv ch
nemovitostí (u nov ch bezprost edn⌃, u star ch postupn⌃) s pou itím vsaku nebo akumula⌅ních prvk↵ (s
následn m vyu íváním nap . pro zavla ování zelen⌃).
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Nevsáknuté srá kové vody, zejména z komunikací, jsou a budou do nejbli ího recipientu
⌅áste⌅n⌃ odvád⌃ny ve ejnou kanalizací (Vidice, Libosváry) a ⌅áste⌅n⌃ systémem rigol↵, struh a propustk↵.
Stav likvidace de ⌦ov ch vod se nebude zásadn⌃ m⌃nit.
Protierozní a protipovod⌥ová opat ení jsou uvedena v kapitole e.4) a e.5).
Spla⌃kové odpadní vody
(Vidice)
Obec Vidice má ⌅áste⌅n⌃ vybudovanou jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu, na kterou
je, po p ed⌅i t⌃ní v septicích, napojeno 63 % obyvatel obce. Sem jsou zahrnuty té dva spole⌅né
t íkomorové septiky bytov ch jednotek, jejich p epady jsou napojeny na jednotnou kanalizaci. Odpadní
vody jsou zaúst⌃ny jednou v ustí do potoka Slatina.
Biodisková ⌅istírna ady D B 21 ⌅istí odpadní vody od 9 % obyvatel obce. Odtok z ⌅istírny je
zaúst⌃n do kanalizace. Odpadní vody od 28 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokov ch jímkách a
vyvá eny na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace odvádí de ⌦ové vody do recipientu.
Návrh:
Problematika likvidace odpadních vod bude nadále e ena v stavbou domovních mikro⌅istíren
a intenzifikací septik↵ (u bytovek). Po roce 2015 bude nutno zajistit rekonstrukci stávajících nebo v stavbu
nov ch domovních mikro⌅istíren pro ⌅i t⌃ní odpadních vod. V roce 2020 budou ve keré odpadní vody
likvidovány v t⌃chto mikro⌅istírnách.
Odtoky z mikro⌅istíren a de ⌦ové vody budou nadále odvád⌃ny stávající kanalizací (k
rekonstrukci/v m⌃n⌃).
Zm⌃nou 1 územního plánu Z1. Z4 a Z1.Z5 jsou podle podrobn⌃j í projektové dokumentace
navr eny zastavitelné plochy ur⌅ené pro OV Vidice a p ístupovou komunikaci vyúst⌃nou na silnici II/200.
Nová oddílná spla ková kanalizace v obci Vidice bude odvád⌃t spla kové vody na navr enou ⌅istírnu
odpadních vod. Stávající kanalizace z↵stane zachována pro odvád⌃ní de ⌦ov ch vod.
(Ch eb any)
Místní ⌅ást Ch eb any nemá v sou⌅asnosti vybudovan systém kanalizace pro ve ejnou pot ebu.
Odpadní vody od t í obyvatel jsou, po p ed⌅i t⌃ní v septiku, vypou t⌃ny do jednotné kanalizace
(charakteru de ⌦ové), ústící do meliora⌅ní strouhy. Odpadní vody od p⌃ti obyvatel jsou zachycovány v
bezodtokov ch jímkách, odkud se vyvá ejí na zem⌃d⌃lsky vyu ívané pozemky.
Návrh:
Odkanalizování nov ch staveb bude provedeno podle umíst⌃ní a velikosti konkrétní stavby :
Domovní ⌅istírnou s vypou t⌃ním vy⌅i t⌃né vody, podle umíst⌃ní stavby do vodote⌅e, nebo
vsakováním (za domovní OV lze pova ovat i septik dopln⌃n vhodn m zemním filtrem).
Jímkou na vyvá ení (s vyvá ením na OV ur⌅enou pro místní ⌅ást).
(Libosváry)
Místní ⌅ást Libosváry má ⌅áste⌅n⌃ vybudovanou jednotnou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu, na
kterou je, po p ed⌅i t⌃ní v septicích, napojeno 44 % obyvatel. Odpadní vody jsou zaúst⌃ny do návesního
rybníka a do potoka Slatina. Odpadní vody od 56 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokov ch jímkách
a vyvá eny na OV Hor ovsk T n. Jednotná kanalizace odvádí de ⌦ové vody do recipientu.
Návrh:
Postupn⌃ bude probíhat v m⌃na stávající kanalizace za nové potrubí.
Odkanalizování nov ch staveb bude provedeno podle umíst⌃ní a velikosti konkrétní stavby :
Domovní ⌅istírnou s vypou t⌃ním vy⌅i t⌃né vody, podle umíst⌃ní stavby do vodote⌅e, nebo
vsakováním (za domovní OV lze pova ovat i septik dopln⌃n vhodn m zemním filtrem).
Jímkou na vyvá ení (s vyvá ením na OV ur⌅enou pro místní ⌅ást).
Na samotách bude i nadále zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, budou tyto
zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov mi bezodtokov mi jímkami).
Zdroje vody, zásobování pitnou a po⌦ární vodou
-

Ochrana vodních zdroj↵
do severozápadního okraje e eného území zasahuje povodí vodárenského toku Radbuza
(konkrétn⌃ hydrologické po adí 1-10-02-012). Dle vyhl. Ministerstva zem⌃d⌃lství R ⌅.
470/2001 Sb., je Radbuza v znamn m vodním tokem.
Severním okrajem území obce rovn⌃ prochází hranice vn⌃j ího ochranného pásma vodního
zdroje II. stupn⌃, je sem p esahuje z okresu Tachov.
Ve vlastním e eném území je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje I. stupn⌃ 10x10m
(zdroj slou í pro zásobování SÚ Vidice pitnou vodou). Dále se uplat⌥uje OP vodárensk ch
za ízení (vodojem, úpravna vody).

Zásobování pitnou vodou:
(Vidice)
V obci Vidice je pot eba pitné vody zaji t⌃na z lokálního vodovodu pro ve ejnou pot ebu, kter
zásobuje cca 90 % obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní.
Lze konstatovat, e je zde technicky mo né p ipojení uva ovan ch rozvojov ch lokalit na
stávající ⌅ást rozvodné vodovodní sít⌃.
(Libosváry, Ch eb any, samoty)
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V Libosvárech, Ch eb anech a na samotách bude i nadále zachován stávající systém - studny na
vlastních pozemcích.
Zaji t⌃ní pot eby po ární vody:
(Vidice)
Pot eba po ární vody je kryta odb⌃rem vody z hydrant↵ ve ejného
vodovodu a z po ární nádr e p.⌅. 75.
(Libosváry)
Pot eba po ární vody je kryta odb⌃rem vody z po ární nádr e p.⌅. 24.
(Ch eb any)
Pot eba po ární vody je kryta odb⌃rem vody z po ární nádr e p.⌅. ⌅ást
658/31.
Zdroje vody pro po ární ú⌅ely musí respektovat vyhlá ku 23/2008 Sb., o technick ch
podmínkách po ární ochrany staveb. Navr ené ady ve ejného vodovodu v rámci rozvojov ch lokalit ve
Vidicích budou p ípadn⌃ slou it i pro ú⌅ely zásobování po ární vodou e eny v souladu s SN 73 0873.
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 (posílením stávajících
trafostanic).
Návrhem je respektováno nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p ípadné p elo ky s
ohledem na nové stavební po⌅iny v sídle jsou mo né.
Z izování dal ích trafostanic dle skute⌅n ch pot eb zásobování elektrickou energií je p ípustné.
Nové trafostanice budou p ipojeny z páte ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v ⌅ástech
procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastaviteln ch plochách budou
p ipojeny v dy podzemní kabelovou trasou NN.
Zásobování zemním plynem
Územním plánem jsou respektovány trasa VTL plynovod↵ nadregionálního v znamu (DN 1400,
800, 1000) procházející p es e ené území v⌅etn⌃ stanoveného bezpe⌅nostního pásma.
⇥e ené území není plo n⌃ plynofikováno. Vzhledem k velikosti sídelních útvar↵ a jejich
funk⌅nímu vyu ití (bydlení, rekreace) plo ná plynofikace dot⌅en ch sídelních útvar↵ není ekonomicky
reálná.
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.
Radiokomunikace, místní rozhlas
V katastrálním území Ch eb any byla na po⌅átku r. 2000 zbudována základnová stanice ve ejné
komunika⌅ní sít⌃.
Místní rozhlas je v sou⌅asnosti funk⌅ní pouze ve Vidicích, v budoucnu se po⌅ítá se zavedením
bezdrátového rozhlasu do v ech t í sídel.
Ve⇧ejné osv⇤tlení
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 je navr ena plocha ob⌅anského vybavení - sport (OS) navazující na stávající
budovu Obecního ú adu ve Vidicích. Plocha má ozna⌅ení P2.
V rámci navr ené plochy rekonstruk⌅ních a revitaliza⌅ních zásah↵ R2 v Libosvárech je mimo jiné
navr ena obnova kapli⌅ky u ⌅.p. 1.

Stávající funk⌅ní za ízení ob⌅anského vybavení ve ejné vybavenosti (kaple sv. Apolonie;
prodejna smí eného zbo í; obecní ú ad, obecní knihovna; pohostinství ; hasi⌅ská zbrojnice) budou
zachována (podrobn popis v ⌅ásti od↵vodn⌃ní).
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 a v plochách
rozvoje.

-

-

d.4) Ve⇧ejná prostranství
Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající plochy ve ejn ch prostranství (PV) zahrnující
p evá n⌃ komunika⌅ní systém s centrálním návesním prostorem ve v ech t ech sídelních
útvarech. Zm⌃nou 1 územního plánu Z1.P1 je náves v Ch eb anech zahrnuta p evá n⌃ do
ploch ve ejného prostranství.
Návrhem ÚP Vidice jsou navr eny dv⌃ plochy rekonstruk⌅ních a revitaliza⌅ních zásah↵ v
zastav⌃ném území Vidice - R1, Libosváry - R2 s navr en m funk⌅ním vyu itím - plochy
ve ejn ch prostranství - rekonstruk⌅ní a revitaliza⌅ní zásahy (PVr). Popis t⌃chto ploch je uveden
v kapitole c.4).
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d.5) Nakládání s odpady
Obecn⌃ závazná vyhlá ka Obce Vidice ⌅.1/2010 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 se zák. ⌅. 185/2001 Sb, v platném zn⌃ní.
Systém bude uplatn⌃n i pro lokality rozvoje.
e)
Koncepce uspo⇧ádání krajiny v⇥etn⇤ vymezení ploch s rozdíln m zp sobem vyu⌦ití, ploch
zm⇤n v krajin⇤ a stanovení podmínek pro jejich vyu⌦ití, územního systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protierozních opat⇧ení, ochrany p⇧ed povodn⇤mi, rekreace, dob vání lo⌦isek
nerostn ch surovin a podobn⇤
e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm⇤ny v jejich vyu⌦ití
Cílem koncepce uspo ádání krajiny je koordinace zájm↵ a vztah↵ v nezastav⌃ném území
z hlediska rozdíln ch mo ností jeho vyu ití, zájm↵ ochrany p írody a ochrany priorit a potenciál↵ vyu ití
územních oblastí. Za tímto ú⌅elem územní plán stanovuje plochy s rozdíln m zp↵sobem vyu ití i
v nezastav⌃ném území.
Plochy nezastav⌃ného území jsou ⌅len⌃ny podle charakteru vyu ití, limitujících jev↵ a utvá ení
krajiny na:
(NZ.1) plochy zem⌃d⌃lské / orná p↵da
(NZ.2) plochy zem⌃d⌃lské / trval travní porost (plochy luk a pastvin ve volné krajin⌃)
s vysok m potenciálem produkce zem⌃d⌃lské v roby v⌅etn⌃ intenzivních forem obhospoda ování. Plochy
zem⌃d⌃lské zahrnují zejména pozemky zem⌃d⌃lského p↵dního fondu, v⌅etn⌃ polních cest, rozpt lené
zelen⌃, mezí, teras a terénních úprav; pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro zem⌃d⌃lství a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NL) plochy lesní - zahrnují pozemky ur⌅ené k pln⌃ní funkcí lesa, pozemky staveb a za ízení
lesního hospodá ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
(NP) plochy p írodní - s nejv⌃t ím p írodním potenciálem a pot ebou ochrany p írodních prvk↵
(vymezená regionální a lokální biocentra, VKP); plochy p írodní nej⌅ast⌃ji zahrnují ji vymezené nebo
k vymezení ur⌅ené prvky ochrany p írody a jejich nejbli í okolí, pop . plochy prvk↵ systému ekologické
stability apod.; vyjíme⌅n⌃ pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
(NS.x) plochy smí ené nezastav⌃ného území - zahrnují zpravidla pozemky ur⌅ené k pln⌃ní
funkcí lesa, pozemky zem⌃d⌃lského p↵dního fondu, p ípadn⌃ pozemky vodních ploch a koryt vodních
tok↵ bez rozli ení p eva ujícího zp↵sobu vyu ití. Do plochy smí ené nezastav⌃ného území jsou zahrnuty
pozemky p irozen ch a p írod⌃ blízk ch ekosystém↵ a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury. P ijatelné formy vyu ití jsou vyzna⌅eny p íslu n m indexem, jsou dány regulativy a musí b t
v dy v vzájemném souladu. Index p ípustn ch funkcí: p - p írodní, v - vodohospodá ská, z - zem⌃d⌃lská, l
- lesní, o - ochranná/izola⌅ní/protierozní, d - dopravní.
Pro vymezené plochy v nezastav⌃ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro
stabilizaci nebo zm⌃ny v jejich vyu ití (regulativy vyu ití - viz. kap. f), které jsou prost edkem pro
usm⌃rn⌃ní budoucího utvá ení krajiny.
Podíl zelen⌃ ve v⌃t in⌃ vymezen ch ploch nezastav⌃ného území krajiny je t eba zvy ovat, a to
p i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v⌅etn⌃ interak⌅ních prvk↵, liniové doprovodné
zelen⌃ komunikací, vodote⌅í a mezí, zatravn⌃ním nebo dopln⌃ním ploch nelesní zelen⌃ s p írodní funkcí.
Rodová a druhová skladba zelen⌃ musí vycházet z p↵vodních rostlinn ch spole⌅enstev (metlicová jedlina,
biková nebo jedlová doubrava, brusinková borová doubrava).
e.2) Územní systém ekologické stability
Návrh ÚP Vidice závazn⌃ vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na
lokální a regionální úrovni. Nadregionální prvky se v e eném území nevyskytují.
Systém tvo í skladebné prvky - biocentra, biokoridory a interak⌅ní prvky. 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 skládá z prvk↵ funk⌅ních a navr en ch k zalo ení. Funk⌅ní prvky jsou sítí
vybran ch ⌅ástí kostry ekologické stability a navr ené prvky dopl⌥ují kostru ekologické stability tak, aby byl
ÚSES schopen plnit svoje p edpokládané funkce v krajin⌃.
e.2.1) Nadmístní systém ekologické stability
Do e eného území zasahují dva prvky regionálního v znamu:
RBC 1066 „Sedmiho⇧í“ – hranice p evzata ze ZÚR Plze⌥ského kraje, upravena v souvislosti
s návrhem územní rezervy pro dopravní koridor. Biocentrum funk⌅ní, rozloha 1568,71 ha (v e eném
území okrajová ⌅ást o rozloze 88 ha). Rozsáhl zachoval komplex les↵ se zbytky reliktních bor↵, na plo e
Sedmiho í. Dnes na celém území p eva ují kulturní borové lesy, na zastín⌃n ch svazích a ní e polo en ch
lokalitách rostou smrkové kultury s p ím⌃sí jedle, buku, dubu, mod ínu a vtrou ené b ízy. Na n⌃kter ch
p íhodn ch svazích se dochovaly zbytky su⌦ov ch les↵ s lípou srd⌅itou. Botanicky zajímavé jsou biotopy
r↵zn⌃ vlhk ch a mokr ch stanovi ⌦ s mnoha chrán⌃n mi druhy (PP Racovské rybní⌅ky, okolí
Mezholezského rybníka a Mí kovsk ch rybník↵). Geologicky v znamná lokalita, sou⌅ást p írodního parku
Sedmiho í.
RBK 179 – hranice p evzata ze ZÚR Plze⌥ského kraje. Trasa je vedena po hranici katastr↵
Bernartice, Vidice, Strachovice, Racov a zahrnuje vrcholovou partii rozvodnice mezi M í a Radbuzou, resp.
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pramennou oblast potok↵ Slatina, Ole ná, Racovsk potok, Damy lsk potok. Biokoridor zaujímá irok
pás les↵, luk a polí.
V e eném území je biokoridor rozd⌃len do t í díl⌅ích úsek↵:
úsek 179_05 - 179_06
propojuje biocentrum „Homole“ (179_05) v k.ú. Bernartice
s biocentrem „Na ková ské louce“ (179_06) v k.ú. Vidice
úsek 179_06 - 179_07
propojuje biocentrum „Na ková ské louce“ (179_06)
s biocentrem „Va⌅ina“ (179_07), ob⌃ v k.ú. Vidice
úsek 179_07 - 1066
propojuje biocentrum „Va⌅ina“ (179_07) s regionálním
biocentrem RBC 1066 „Sedmiho í“.
V trase regionálního biokoridoru jsou vlo ena dv⌃ lokální biocentra (jsou nedílnou sou⌅ástí
RBK):
LBC 179_06 „Na ková⇧ské louce“
v platném územním plánu Vidice je biocentrum zna⌅eno jako BC10, funk⌅ní. Dle ZÚR Plze⌥ského kraje je
biocentrum roz í eno o nivní polohu v pramenné oblasti Slatiny. Zahrnuje les s p evahou borovice na
ji ním svahu, louky a mok ady v niv⌃ Slatiny. Rozloha 13,20 ha.
LBC 179_07 „Va⇥ina“
v platném územním plánu Vidice je biocentrum zna⌅eno jako BC9, funk⌅ní. Vymezení je shodné i dle ZÚR
Plze⌥ského kraje. Biocentrum zahrnuje p írodn⌃ blízk a p irozen lesní porost na vrchu Va⌅ina – suché
acidofilní doubravy a fragmenty acidofilních bu⌅in. Rozloha 8,81 ha.
e.2.2) Místní územní systém ekologické stability
Minimální velikost lokálního biocentra by m⌃la b t 3 ha, minimální í ka lokálního biokoridoru
15 m (spole⌅enstvo lesní, kombinované), 20 m (spole⌅enstvo lu⌅ní). Pro spole⌅enstvo kombinované
(lu⌅ní + lesní) je mo né p eru ení do 50 m zastav⌃nou plochou, 80 m ornou p↵dou a 100 m p i
ostatních kulturách. Interak⌅ní prvky nedosahují parametr↵ biocenter a biokoridor↵, v znamn⌃ se v ak
podílejí na zv ení ekologické stability v krajin⌃.
Lokální biocentra (LBC)
LBC 01 „Slatina - U boru“ - biocentrum lokální, funk⌅ní, 3,3 ha (v e eném území pouze ⌅ást
1,63 ha). Mezi Libosváry a Ch eb any, borov les na prudkém SZ svahu nad údolím Slatiny s velk m
zastoupením ostatních druh↵ d evin.
LBC 02 „Nad vsí“ - biocentrum lokální, funk⌅ní, 9,47 ha. Severn⌃ od Ch eb an, borov les
s bohatou p ím⌃sí listná⌅↵, p echázející do smí eného lesa.
LBC 03 (8) „Na soutoku Slatiny a potoka od Ch⇧eb⇧an“ - biocentrum lokální, funk⌅ní,rozloha
4,6 ha (v e eném území pouze ⌅ást 3,52 ha). Ji ní okraj k.ú. Ch eb any, ol ina podél vodního toku,
meandrující neregulovan potok, vlhké pchá⌅ové louky.
LBC 6 „Slatina - Pod lesem“ - biocentrum lokální, funk⌅ní, rozloha 5,74 ha. Strmé svahy podél
toku Slatiny v návaznosti na intenzivn⌃ udr ované louky v niv⌃ toku.
LBC 7 „Pod Vidicemi“ - biocentrum lokální, navr ené, rozloha 4,45 ha. Extenzivn⌃ vyu ívané
louky na soutoku n⌃kolika regulovan ch vodote⌅í pod obcí, bez d evinného patra.
LBC 8 „Rybní⇥ek nad Vidicemi“ - biocentrum lokální, funk⌅ní/navr ené, rozloha 2,86 ha.
Men í rybník p i severozápadním okraji Vidic v niv⌃ Slatiny, hustá ol ina v lemu kolem rybníka, navazují
tu ebníková lada a vlhké pchá⌅ové louky, ⌅ást vyu ívána jako pastvina.
LBC 14 „Na hrbat ch“ - biocentrum lokální, funk⌅ní, 3,94 ha; 1 km Z od obce P es, su í
severní svah s p evahou borovice a dubu.
LBC 15 „Sedlo“ - biocentrum lokální, funk⌅ní, rozloha 27 ha (v e eném území pouze ⌅ást
16,71 ha). P írod⌃ blízk a p irozen lesní porost ve vrcholové partii Sedla – suché acidofilní doubravy,
fragmenty acidofilních bu⌅in a su⌦ov ch les↵. Krajinná dominanta.
LBC 16 „Pod Sedlem – U M⇤lnice“ – biocentrum lokální, funk⌅ní, rozloha 11 ha (v e eném
území pouze ⌅ást 4,22 ha); 0,5 km Z od Libosvár, zejména borové a dubové porosty, dopln⌃ny mod ínem,
smrkem a b ízou.
Lokální biokoridory (LBK)
LBK 01-6 „U boru – Pod lesem“, lokální biokoridor, funk⌅ní, délka 1021 m, zahrnuje
zalesn⌃né svahy nad Slatinsk m potokem a nivu toku s fragmenty p írodních biotop↵ T1.1 – ovsíkové
louky, T1.4 – aluviální psárkové louky, L2.2A – ol ovo-jasanové luhy.
LBK 01-02 „U boru – Nad vsí“, lokální biokoridor, funk⌅ní/navr en , délka 1400 m, soustava
remízk↵ a ke ov ch liniov ch porost↵ v polích.
LBK 02-03 „Nad vsí – Na soutoku“, lokální biokoridor funk⌅ní/navr en , délka 2113 m,
zahrnuje regulovan drobn tok v polích, rybní⌅ek s ol inou (VKP) u Ch eb an; koridor je v zastav⌃n m
územím veden p es náves, zm⌃nou 1 ÚP Vidice je trasa biokoridoru ve sm⌃ru od rybníku vymezena po
svazích nad údolím a pod osadou se napojuje na p↵vodní trasu; pod vískou p echází do nivy, kde se
vyskytují fragmenty p írodních biotop↵ v mozaice, p evládá T1.5 – vlhké pchá⌅ové louky.
LBK 03-X „Slatina u soutoku“, lokální biokoridor funk⌅ní, délka v e eném území 250 m,
zahrnuje nivu Slatinského potoka s b ehov m a doprovodn m porostem a navazující louky – p írodní
biotopy T1.4 –aluviální psárkové louky, T1.5 - vlhké pchá⌅ové louky.
LBK 6-7 „Pod lesem – Pod Vidicemi“, lokální biokoridor nefunk⌅ní, navr en , délka 748 m,
regulovan vodní tok Slatiny, více mén⌃ ruderalizované b ehy, navazují místy navazují degradované louky,
ojedin⌃lé vrbové porosty.
LBK 7-8 „Pod Vidicemi – rybní⇥ek nad Vidicemi“, lokální biokoridor ⌅áste⌅n⌃ funk⌅ní,
navr en k vymezení, délka 628 m; regulovaná vodote⌅ v úseku procházející obcí, z ⌅ásti zatrubn⌃ná (p es
náves parkové úpravy) – sou⌅ást plochy navrhovan ch revitaliza⌅ních a rekonstruk⌅ních zásah↵. Zahrnuje
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i jasonovo-ol ové porosty, degradované louky a rybní⌅ek v obci – fragmenty p írodních biotop↵ T1.5 –
vlhké pchá⌅ové louky, L2.2A – jasanovo-ol ové luhy.
LBK 8-179_06 „Rybní⇥ek nad Vidicemi – Na ková⇧ské louce“, lokální biokoridor ⌅áste⌅n⌃
funk⌅ní, navr en k dopln⌃ní, délka 557 m; regulovaná vodote⌅ mezi pastvinami, více mén⌃
rudaralizovan b ehov porost, navazují degradované louky a pastviny, v horní ⌅ásti se vyskytují i p írodní
biotopy – T1.5 – vlhké pchá⌅ové louky, M1.7 – vegetace vysok ch ost ic.
LBK 14-15 „Na hrbat ch – Sedlo“, lokální biokoridor funk⌅ní, délka v e eném území 576 m;
lesní porost na hranici k.ú., suché acidofilní doubravy a acidofilní bu⌅iny na západním úbo⌅í Sedla.
LBK 15-16 „Sedlo – U M⇤lnice“, lokální biokoridor funk⌅ní, délka 253 m; lesní porost na
hranici k.ú, suché acidofilní doubravy a acidofilní bu⌅iny na v chodním úbo⌅í Sedla.
Interak⇥ní prvky (IP)
Jedná se o plo nou, bodovou a liniovou zele⌥ v zem⌃d⌃lské krajin⌃, která dopl⌥uje biocentra a
biokoridory. Interak⌅ní prvky jsou v návrhu ÚP Vidice vymezeny na základ⌃ kontextového mapování
biotop↵ a na základ⌃ pr↵zkumu v terénu.
IP1 – p ístupová cesta a ve ejná zele⌥ v okolí kostelíku sv. Apolonie - plocha navrhovan ch
opat ení nestavební povahy.
IP2 – prameni t⌃ bezejmenného p ítoku Slatiny, drobn vodní tok, rybní⌅ek a navazující
mok adní a lesní spole⌅enstvo. Návrh na roz í ení o plochu b valého dnes ji neexistujícího zem⌃d⌃lského
objektu; tato plocha za azená do navrhovan ch p estavbov ch ploch P3 spontánn⌃ zar↵stá k ovinami.
IP3 – údolní niva bezejmenného p ítoku Slatiny a rybní⌅ek v lokalit⌃ U Ov⌅ína (u dvora
Nasetice). P írodní biotopy T1.1 – mezofilní ovsíkové louky, K3 – mezofilní vysoké k oviny a L2.2A –
jasanovo-ol ové luhy.
IP4 – návrh na roz í ení stávajícího remízu (erozní rokliny) o travnat pr↵leh – zalo ení TTP
s d evinami na sva itém poli mezi Oploteck m kopcem a Ch eb any, v míst⌃ ohro eném vodní erozí.
V minulosti zde b vala svodnice s travnat m pásem. Návrh se dot ká parc.⌅. 63/1 (PK 109 -120) k.ú.
Ch eb any. Plocha navrhovan ch opat ení nestavební povahy.
IP5 – erozní roklina s d evinami v poli nad Ch eb any.
e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Cestní sí⌥
Plochy zem⌃d⌃lské a lesní jsou p ístupné historicky vzniklou sítí ú⌅elov ch komunikací. Tato sí⌦
umo ⌥ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizovaná. V návrhové ⌅ásti jsou
zakresleny katastráln⌃ vedené ostatní plochy/ ostatní komunikace jako DS1. Cesty slou í zejména
zem⌃d⌃lskému a lesnickému vyu ití. Krom⌃ zp ístupn⌃ní pozemk↵ cesty zvy ují prostupnost krajiny a
mohou b t vyu ity i jako vycházkové ⌅i cyklistické trasy. Stávající systém ú⌅elov ch komunikací z↵stane
zachován.
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⌃.
Cyklostezky, cyklotrasy a p⇤⌃í trasy
P⌃ í trasy i cyklotrasy jsou územním plánem stabilizovány.
-

⇥e en m územím procházejí t i zna⌅ené turistické trasy:
lutá ve sm⌃ru K akov (p es Racovsk vrch) - sm⌃r Mezholezy;
zelená vedená ve sm⌃ru M⌃lnice - Vidice (p es Racovsk vrch) - Prostibo ;
modrá ve sm⌃ru od Oplotce - p es dv↵r Nasetice - Mí kov (dále p es Racovsk vrch) sm⌃rem
na Bernartice (s odbo⌅kou na rozhlednu B ezinka).

⇥e en m územím prochází nau⌅ná stezka Sedmiho í. Provozovatel - L R, s.p., Lesní správa
Hor ovsk T n. Cílem nau⌅né stezky je seznámit náv t⌃vníky s n⌃kter mi zákonitostmi v voje reliéfu
krajiny v závislosti na geologické stavb⌃ a klimatick ch podmínkách, dále s charakteristikou vegetace a
zví eny Sedmiho í, historií osídlení a místn⌃ typick ch emesel a se zp↵sobem sou⌅asného lesního
hospoda ení. Nau⌅ná stezka je dlouhá 10,6 km a je na ní umíst⌃no 12 nau⌅n ch tabulí, její za⌅átek a
konec je v Mí kov⌃.
Nep íli morfologicky náro⌅n terén (krom⌃ oblasti Sedmiho í) s pom⌃rn⌃ hustou komunika⌅ní
sítí a relativn⌃ ni í intenzity silni⌅ní dopravy na silnicích t etí t ídy p edstavují vcelku dobré podmínky pro
v⌃t í rozvoj cykloturistické dopravy.
Zna⌅ené cyklotrasy v e eném území:
cyklotrasa 2242 (Bernartice - Sychrov - Vidice - sm⌃r k trase 2241)

e.4) Protierozní ochrana
V území se projevuje vodní eroze a to lokáln⌃ zejména na táhl ch svazích mezi Oploteck m
kopcem a Ch eb any. V⌃t ina erozn⌃ ohro en ch svah↵ je v sou⌅asné dob⌃ zatravn⌃na (trvalé travní
porosty, pastviny).
Funkci protierozní ochrany tvo í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty. Dal í protierozní
opat ení lze dle pot eby budovat v souladu se stanoven mi podmínkami vyu ití ploch v nezastav⌃ném
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území. V plochách smí eného nezastav⌃ného území s indexem p - p írodní, o - ochranná/protierozní, v vodohospodá ská budou ve vy í mí e uplatn⌃ny prvky zvy ující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé
travní porosty, liniové porosty a rozpt lená zele⌥.
V rámci ÚP je navr eno zalo ení a roz í ení interak⌅ního prvku IP4, tzn. navr ena je obnova
travnatého pr↵lehu s dosadbou d evin na sva itém poli mezi Oploteck m kopcem a Ch eb any, v míst⌃
ohro eném vodní erozí. Návrh se dot ká parc.⌅. 63/1 (PK 109 -120) k.ú. Ch eb any. P i dlouhotrvajících
de tích, p ívalov ch srá kách ⌅i jarním tání dochází nepravideln⌃ k zamok ení údolnice, p i extrémních
situacích m↵ e dojít i k v skytu hlubok ch erozních r h. V p↵vodní evidenci pozemk↵ zde b vala svodnice
s travnat m pásem. Nyní je plocha intenzivn⌃ obd⌃lávaná a pouze v dolní ⌅ásti nad obcí je zbytek erozní
rokliny s d evinami. Zatravn⌃ní údolnice je navr eno tak, aby pokrylo celou í ku údolnice, kde se bude
vyskytovat dráha soust ed⌃ného odtoku a p ilehlé plochy, kde dochází k zamok ování a smyvu p↵dy. Na
okrajích zatravn⌃ní je mo né doplnit v sadbu k ovin nebo d evin, které zatravn⌃nou údolnici ochrání p ed
p ioráváním p i obd⌃lávaní sousedících pozemk↵.
e.5) Ochrana p⇧ed povodn⇤mi
Hlavním recipientem v území je Slatina, se sv mi levostrann mi p ítoky. ⇥e ené území zahrnuje
celkem est díl⌅ích povodí. Dominantní funkci plní povodí Slatiny ( HP 1-10-02-016), ostatní díl⌅í povodí
zasahují do území obce pouze v okrajov ch ⌅ástech. V echny vodní toky jsou ve správ⌃ Povodí Vltavy s.p.,
jsou regulované, místy i zatrubn⌃né, zejména p es návsi obcí. Drobné vodní toky v⌃t inou slou ily jako
hlavní meliora⌅ní za ízení v rámci plo ného odvodn⌃ní. Správcem vodních tok↵ nejsou stanovena
záplavová území. Zatrubn⌃né úseky v ak zvy ují riziko záplav z p ívalov ch de ⌦↵. A⌅koliv jsou trubní
úseky dostate⌅n⌃ kapacitní, k zahlcení naplaveninami dochází zejména na ⌅eslích na vtokov ch objektech
a následn⌃ dochází k vyb e ení vody a zaplavení návsi (nap . Vidice r. 2004).
V rámci návrhu ÚP jsou navr ena opat ení pro zv ení ochrany území p ed velk mi vodami:
navr ena regenerace návsi ve Vidicích (plocha rekonstruk⌅ních a revitaliza⌅ních zásah↵ R1).
Sou⌅ástí zásah↵ budou vodohospodá ská opat ení na vodote⌅i, tzn. bude e ena mo nost
znovuotev ení dnes zatrubn⌃ného potoka Slatiny p írod⌃ blízk m zp↵sobem a úpravy ve ejné
zelen⌃. Koryto toku by m⌃lo b t vedeno v p↵vodní poloze a roz í eno tak, aby bylo kapacitn⌃j í
pro pr↵chod v⌃t ích p ívalov ch vod a zárove⌥ svou drsností zpomalovalo odtok vody z území.
Je p edpoklad, e otev ením zatrubn⌃né vodote⌅e dojde k úprav⌃ vodních pom⌃r↵ v obci,
posílení územního systému ekologické stability a zv ení kvality segment↵ p írodního
charakteru v zastav⌃ném území. Nutno e it samostatn m projektem;
podél koryt vodních tok↵ je ádoucí zachovat volné nezastav⌃né a neoplocené území o í i
min. 6 m 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;
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 / 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);
v lokalitách, kde bylo v minulosti provedeno systematické odvodn⌃ní a které je sou⌅ástí
rozvojov ch ploch, je t eba p íslu n mi opat eními zajistit funk⌅nost zb vajících ⌅ástí t⌃chto
za ízení na okolních pozemcích;
navr ena jsou opat ení zvy ující reten⌅ní kapacitu území - vyhrazení dostate⌅n⌃ irok ch pás↵
pozemk↵ podél vodote⌅í a v okolí obce smí en m funkcím (index p - p írodní, v vodohospodá ská, o - ochranná). V plochách smí eného nezastav⌃ného území s indexy „p“, „v“,
„o“ 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⌥.
e.6) Rekreace
Jedná se o obec s vysok m rekrea⌅ním potenciálem. ást obce se nachází v p írodním parku
Sedmiho í. Dobré podmínky jsou pro zejména pro cykloturistiku a turistiku, v zim⌃ lze okolí obce vyu ít
jako ideální terén pro b⌃ ka e. Obec je ⌅lenem Dobrovolného svazku obcí Sedmiho í, jeho ⌅innost je
zam⌃ ena na v estrann rozvoj regionu se zam⌃ ením na p eshrani⌅ní spolupráci s Bavorskem. Pro
po ádání tradi⌅ních nebo tradici zakládajících akcí (nap . Stav⌃ní máje, D⌃tsk den, Ma karní rej, Srazy
rodák↵, sportovní turnaje, hasi⌅ské sout⌃ e, pou⌦ové oslavy a dal í) mají obce k dispozici velkoprostorové
stany v⌅etn⌃ vybavení lavicemi a stoly – pro akce konané pod ir m nebem.
Rekreace se uskute⌅⌥uje zejména formou pobytové krátkodobé (chalupa ení). V sídlech
dochází k funk⌅ní zm⌃n⌃ vyu ívání jednotliv ch dom↵ ⌅i usedlostí (chalupa ení). ⇥ada dom↵ je
p estavována pro rekrea⌅ní ú⌅ely, chybí vyu ití pro hospodá ská stavení. “Druhé bydlení” se stalo
záchranou zejména pro Ch eb any.
V nezastav⌃ném území (v krajin⌃) není mo né umis⌦ovat ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci (viz. podmínky vyu ití ploch - kap. f).
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⌃.
e.7) 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.
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D sledky d⇧ív⇤j⌃í t⇤⌦by
Do západní ⌅ásti území zasahuje sv m okrajem poddolované území 269 M⌃lnice - Sedlo
(t⌃ ba rud, t⌃ ba do 19.stol.).
V severní ⌅ásti území je registrováno poddolované území 5136 Vidice (t⌃ ba rud, t⌃ ba do
19.stol.) spole⌅n⌃ s hlavním d↵lním dílem 15097 - ⇤tola Vidice.
Ob⌃ plochy se nachází mimo zastav⌃né území obce i mimo zastavitelná území.
Z hlediska vyu itelnosti p írodních zdroj↵ ádné vyu ití území nep edstavuje rizikov faktor. Poddolované
území v⌅etn⌃ d↵lních d⌃l se nachází na pozemcích ur⌅en ch k pln⌃ní funkcí lesa.
Sesuvná území
V e eném území nejsou evidována sesuvná území.
f)
vyu ití:

Stanovení podmínek pro vyu⌦ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu⌦ití
Územní plán Vidice vymezuje z hlediska funk⌅ního vyu ití tyto druhy ploch a podmínky jejich

Plochy smí⌃ené obytné - venkovské (SV)
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
bydlení se smí enou funkcí pro podnikatelské aktivity (zejména
zem⌃d⌃lská ⌅i emeslná v roba) a ve ejnou vybavenost
v libovolném pom⌃ru k bydlení, pokud ostatní vyu ití není
v hygienickém rozporu s funkcí bydlení
p ípustné vyu ití:
pozemky staveb pro bydlení v rodinn ch domech (v⌅etn⌃ dom↵ a
usedlostí s hospodá sk m zázemím), souvisejících zahrad a dal ích
zem⌃d⌃lsk ch pozemk↵,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (pouze v ak stávající),
pozemky ve ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:
Do ploch smí en ch obytn ch lze zahrnout pozemky ob⌅anského
vybavení a neru ící v roby se stavbami a za ízeními, za podmínky,
e tyto 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 a spl⌥ují tak po adavky obecn⌃
platn ch p edpis↵ na umís⌦ování staveb a za ízení v plochách
s p eva ujícím obytn m vyu itím.
Chov hospodá sk ch zví at není vylou⌅en, pokud spl⌥uje obecn⌃
platné p edpisy.
V PHO chovu zví at umis⌦ovat jen takové stavby a za ízení
nevy adující specifickou hygienickou ochranu, ⌅i podmínit
umis⌦ování takov ch staveb souhlasem hygienika.
nep ípustné vyu ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo ádání:
P i ve ker ch stavebních ⌅innostech nesmí dojít k naru ení
dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch
hodnot daného místa nebo k naru ení architektonické jednoty
celku (nap íklad souvislé zástavby v ulici) - nutno respektovat
stávající uli⌅ní ⌅áry, m⌃ ítko i charakter p eva ující zástavby.
Z d↵vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo no stavby
pro bydlení (stavby pro rekreaci) a dal í související stavby, v⌅etn⌃
pr↵⌅elí budov, v nich jsou okna obytn ch místností, umístit a na
hranici pozemku (p ípustn kontakt s místní komunikací).
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).
Pro navr ené plochy je dána podmínka procentuálního
zastoupení zelen⌃ na stavebních pozemcích min. 60%.
V ková hladina zástavby v zastaviteln ch plochách max. 2
nadzemní podla í (v⌅etn⌃ podkroví).
Plochy bydlení v rodinn ch domech - venkovské (BV)
Rozd⌃lení plochy dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
Plochy bydlení, ve kter ch p eva ují rodinné domy s chovatelsk m
a p⌃stitelsk m zázemím pro samozásobení s p ím⌃sí neru ících
obslu n ch funkcí místního v znamu.
p ípustné vyu ití:
pozemky souvisejících zahrad a dal ích zem⌃d⌃lsk ch pozemk↵,
pozemky ve ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
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podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:

nep ípustné vyu ití:
podmínky prostorového
uspo ádání:

Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky staveb pro rodinnou
rekreaci, za p edpokladu spln⌃ní podmínek dan ch provád⌃cími
p edpisy ke stavebnímu zákonu.
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího ob⌅anského
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 a nesni ují kvalitu prost edí souvisejícího území a které sv m
charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát⌃ v území a spl⌥ují
tak po adavky obecn⌃ platn ch p edpis↵ na umís⌦ování staveb a
za ízení v plochách s p eva ujícím obytn m vyu itím. Tyto stavby a
za ízení musí b t v územní men in⌃ vzhledem k plochám bydlení.
V e ostatní, zejména pozemky pro budovy obchodního prodeje o
v m⌃ e v⌃t í ne 1 000 m2.
P i ve ker ch stavebních ⌅innostech nesmí dojít k naru ení
dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch
hodnot daného místa nebo k naru ení architektonické jednoty
celku (nap íklad souvislé zástavby v ulici) - nutno respektovat
stávající uli⌅ní ⌅áry, m⌃ ítko i charakter p eva ující zástavby.
Z d↵vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo no stavby
pro bydlení (stavby pro rekreaci) a dal í související stavby, v⌅etn⌃
pr↵⌅elí budov, v nich jsou okna obytn ch místností, umístit a na
hranici pozemku (p ípustn kontakt s místní komunikací).
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).
Pro navr enou plochu Z1je dána podmínka procentuálního
zastoupení zelen⌃ na stavebních pozemcích min. 75%.
V ková hladina zástavby v zastaviteln ch plochách max. 2
nadzemní podla í (v⌅etn⌃ podkroví).

Plochy bydlení - v bytov ch domech (BH)
Rozd⌃lení plochy dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky bytov ch dom↵, souvisejících zahrad a dal ích
zem⌃d⌃lsk ch pozemk↵,
p ípustné vyu ití:
pozemky ve ejn ch prostranství (v⌅etn⌃ d⌃tsk ch h i ⌦),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:
Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky ob⌅anského 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 a
nesni ují kvalitu prost edí souvisejícího území a které sv m
charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát⌃ v území
a spl⌥ují tak 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:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.
Plochy ob⇥anského vybavení - ve⇧ejná infrastruktura (OV)
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky staveb a za ízení ob⌅anského vybavení ve ejného
charakteru (pro vzd⌃lávání a v chovu, sociální slu by, pé⌅i o
rodinu, zdravotní slu by, kulturu, ve ejnou správu, ochranu
obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu, ubytování,
stravování, slu by, v⌃du a v zkum a láze⌥ství, t⌃lov chovu a sport).
p ípustné vyu ití:
pozemky ve ejn ch prostranství (v⌅etn⌃ d⌃tsk ch h i ⌦, ve ejné
zelen⌃ ap.),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:
Do ploch ob⌅anského vybavení lze zahrnout stavby byt↵ slu ebních
a 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.
nep ípustné vyu ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.
Plochy ob⇥anského vybavení - sport (OS)
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky staveb a za ízení ob⌅anského vybavení pro aktivní nebo
pasivní sportovní ⌅innosti a regeneraci organismu,
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p ípustné vyu ití:
nep ípustné vyu ití:
podmínky prostorového
uspo ádání:

pozemky ve ejn ch prostranství v⌅etn⌃ ve ejné zelen⌃,
pozemky ochranné zelen⌃,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
V e ostatní.
V rámci plochy P2 kontaktní poloze se silnicí II. t ídy zachovat
/zalo it ochrannou zele⌥.

Plochy v roby a skladování - zem⇤d⇤lská a lesnická v roba (VZ)
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky ur⌅ené pro zem⌃d⌃lskou ivo⌅i nou a rostlinnou v robu,
pro malohospoda ení, zem⌃d⌃lské slu by, p idru enou
nezem⌃d⌃lskou v robu, zahradnictví, lesní hospodá ství a
zpracování d evní hmoty v⌅etn⌃ komer⌅ní vybavenosti související s
funk⌅ním vyu itím plochy.
p ípustné vyu ití:
pozemky ve ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za ízení ob⌅anské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a za ízení),
pozemky ochranné zelen⌃,
podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:
Negativní ú⌅inky a vlivy umis⌦ovan ch 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. V p ípad⌃ obnovy chovu zví at nutno
stanovit takovou kapacitu a zp↵sob ustájení, aby pachová zóna
nezasahovala okolní stavby pro ⌅isté bydlení.
nep ípustné vyu ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo ádání:
Nep ekro⌅it v kovou hladinu zástavby danou sousedními objekty
v dané plo e.
Plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci spojenou se
zahrádka ením,
p ípustné vyu ití:
drobné ú⌅elové stavby (nap . zahrádká ské chaty, k↵lny, sklady
ná adí,)
pozemky zahrad a dal ích zem⌃d⌃lsk ch pozemk↵,
pozemky krajinné zelen⌃,
pozemky ve ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
nep ípustné vyu ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo ádání:
Pro zm⌃ny staveb a umís⌦ování nov ch staveb v zastav⌃ném
území platí, e na pozemku m↵ e b t umíst⌃n v dy pouze
jeden p ízemní objekt stavby odpovídající vyu ití hospoda ení
na zahrad⌃ tak, aby nebyl p ekro⌅en koeficient zastavitelnosti
15%.
Plochy zelen⇤ - zele⌅ nezastaviteln ch soukrom ch zahrad (ZN)
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky zahrad, sad↵, vinic a dal í zem⌃d⌃lské p↵dy související s
obytn m územím,
p ípustné vyu ití:
dopl⌥kové stavby ke stavb⌃ hlavní slou ící k rekrea⌅nímu pobytu
na zahrad⌃ a drobné p⌃stitelské ⌅innosti (skleníky, pergoly, altány,
bazény, zahrádká ské chaty, k↵lny, sklady ná adí),
revitalizace vodních ploch,
pozemky ostatní zelen⌃ v sídle mající nap . ochrann charakter,
pozemky související dopravní infrastruktury ú⌅elové komunikace
slou ící p evá n⌃ k obhospoda ování zem⌃d⌃lsk ch pozemk↵),
pozemky související technické infrastruktury,
nep ípustné vyu ití:
podmínky prostorového
uspo ádání:

V e ostatní.
Pro zm⌃ny staveb a umís⌦ování nov ch staveb v zastav⌃ném území
platí, e na pozemku m↵ e b t umíst⌃n v dy pouze jeden objekt
stavby odpovídající vyu ití hospoda ení na zahrad⌃ tak, aby nebyl
p ekro⌅en koeficient zastavitelnosti 5%.

Plochy zelen⇤ - zele⌅ p⇧írodního charakteru (ZP)
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hlavní vyu ití:
p ípustné vyu ití:

nep ípustné vyu ití:
podmínky prostorového
uspo ádání:

Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
pozemky zelen⌃ v sídle udr ované v p írod⌃ blízkém stavu nap íklad pr↵chod územního systému ekologické stability
zastav⌃n m územím (biokoridory),
pozemky ostatní zelen⌃ v sídle mající nap . ochrann a izola⌅ní
charakter,
údr ba a ochrana chrán⌃n ch prvk↵ p írody,
údr ba a ochrana technického za ízení,
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌅etn⌃
tras cykloturistick ch cest a nau⌅n ch stezek a staveb na vodních
tocích) slu⌅itelné s ú⌅elem ochrany p írody a krajiny,
revitalizace vodních tok↵, vodních ploch v⌅etn⌃ um⌃l ch vodních
nádr í
V e ostatní.
Nejsou stanoveny.

Plochy technické infrastruktury - in⌦en rské sít⇤ (TI)
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky 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 ve ejné
komunika⌅ní sít⌃, elektronick ch komunika⌅ních za ízení ve ejné
komunika⌅ní sít⌃, plynovod↵ a produktovod↵),
p ípustné vyu ití ploch:
pozemky ve ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky krajinné a sídelní zelen⌃.
nep ípustné vyu ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo ádání:
Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.
Plochy ve⇧ejn ch prostranství (PV)
- (PVr) plochy ve⇧ejn ch prostranství - rekonstruk⇥ní a revitaliza⇥ní zásahy
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky jednotliv ch druh↵ ve ejn ch prostranství,
p ípustné vyu ití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury slu⌅itelné s
ú⌅elem ve ejn ch prostranství (nap . cyklotrasy, cyklostezky,
nau⌅né stezky, p ístupové komunikace)
pozemky a za ízení ob⌅anského vybavení, slu⌅itelné s ú⌅elem
ve ejn ch prostranství,
revitalizace vodních tok↵, vodních ploch v⌅etn⌃ um⌃l ch vodních
nádr í,
pozemky ve ejné zelen⌃,
nep ípustné vyu ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo ádání:
Pro umís⌦ování nov ch staveb v zastav⌃ném území platí omezení
velikosti zastav⌃né plochy do 25 m2 s v jimkou staveb
obnovovan ch v rámci rekonstruk⌅ních a revitaliza⌅ních zásah↵.
Plochy dopravní infrastruktury - silni⇥ní doprava (DS)
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky dálnic, silnic a vybran ch místních komunikací II. t ídy,
v jime⌅n⌃ té místních komunikací III. t ídy (v⌅etn⌃ pozemk↵, na
kter ch jsou umíst⌃ny sou⌅ásti komunikace jako nap . náspy,
zá ezy, op⌃rné zdi, mosty a doprovodná a izola⌅ní zele⌥,
protihluková opat ení),
p ípustné vyu ití:
pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy).
nep ípustné vyu ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo ádání:
P i úpravách v zastav⌃ném území a v zastaviteln ch plochách
zajistit bezpe⌅n pohyb chodc↵.
Plochy dopravní infrastruktury - místní a ú⇥elové komunikace (DS.1)
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky místních komunikací III. t ídy a ú⌅elov ch komunikací
(v⌅etn⌃ pozemk↵, na kter ch jsou umíst⌃ny sou⌅ásti komunikace
jako nap . náspy, zá ezy, op⌃rné zdi, mostky a doprovodná a
izola⌅ní zele⌥),
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p ípustné vyu ití:
nep ípustné vyu ití:
podmínky prostorového
uspo ádání:
Plochy lesní (NL)

hlavní vy ití:
p ípustné vyu ití:
nep ípustné vyu ití:
podmínky prostorového
uspo ádání:

pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení
(zejména autobusové zastávky), trasy cykloturistick ch cest a
nau⌅n ch stezek
V e ostatní.
Nejsou stanoveny.
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
Plochy lesní jsou vymezeny za ú⌅elem zaji t⌃ní podmínek vyu ití
pozemk↵ pro les.
pozemky ur⌅ené k pln⌃ní funkcí lesa,
pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství, pozemky
staveb a za ízení související dopravní a technické infrastruktury,
V e ostatní.
Nejsou stanoveny.

Plochy zem⇤d⇤lské (NZ)
- (NZ.1) plochy zem⇤d⇤lské / orná p da
- (NZ.2) plochy zem⇤d⇤lské / trval travní porost
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky zem⌃d⌃lského p↵dního fondu,
p ípustné vyu ití:
prvky krajinné a doprovodné liniové zelen⌃,
pozemky související dopravní infrastruktury (místní ú⌅elové
komunikace slou ící zejména k obhospoda ování zem⌃d⌃lsk ch
pozemk↵, mohou v ak b t vyu ívané jako cykloturistické cesty),
pozemky technické infrastruktury,
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 její ekologické stability,
pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro zem⌃d⌃lství,
nep ípustné vyu ití:
V e ostatní.
podmínky prostorového
uspo ádání:
- pro zem⌃d⌃lskou produkci budou realizovány jen stavby, které
mají p ímou vazbu na ⌅innost zaji ⌦ovanou v dané plo e;
- dodr ovat základní principy pro udr ení ekologické stability
krajiny:
- po adavky obecné ochrany p írody a krajiny,
- po adavky zákona o ochran⌃ ZPF (nap . nezhor ovat vodní
re im v p↵d⌃ i v území, preferovat zm⌃ny kultur ZPF ve prosp⌃ch
ochrany p írody a krajiny, ochrana p ed erozní ohro eností,
zastoupení interak⌅ních prvk↵).
- oplocování pozemk↵ je p ípustné v nezbytn ch p ípadech: nap .
ochranná pásma vodních zdroj↵ I. stupn⌃, v b⌃hy, pastevecké
areály (formou ohradník↵), apod.;
Plochy p⇧írodní (NP)
hlavní vyu ití:
p ípustné vyu ití:
nep ípustné vyu ití:
podmínky prostorového
uspo ádání:

Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
pozemky navr ené k ochran⌃ (biocentra, v znamné krajinné prvky)
pozemky ⌅ástí prvk↵ ÚSES a zvlá t⌃ chrán⌃n ch ⌅ástí p írody.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a
ve ejn ch prostranství (v⌅etn⌃ tras turistick ch stezek, cyklostezek a
nau⌅n ch stezek) slu⌅itelné s ú⌅elem ochrany p írody a krajiny
V e ostatní.
Nejsou stanoveny.

Plochy smí⌃ené nezastav⇤ného území (NSx)
Rozd⌃lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
V razn⌃ polyfunk⌅ní krajinná území, kde nelze nebo není nutné
stanovit dominantní ⌅innost.
Plochy smí ené nezastav⌃ného území „NSx“ jsou blí e popsány
indexem p ípustn ch funkcí, a to kombinací zastoupen ch funkcí z
následující mno iny: p - p írodní, v - vodohospodá ská, z zem⌃d⌃lská, l - lesní, o - ochranná/izola⌅ní/protierozní, d dopravní.
p ípustné vyu ití:
p - p⇤írodní - územní ochrana zákonem chrán⌃n ch území,
územní ochrana vymezeného územního systému ekologické
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podmín⌃n⌃ p ípustné vyu ití:
nep ípustné vyu ití:

podmínky prostorového
uspo ádání:

stability a dal ích ekologicky cenn ch území (zejména ekologické
kostry území);
ostatní plochy krajinné zelen⌃, extenzivní sady a zahrady s travním
krytem, pozemky ochranné zelen⌃;
v - vodohospodá⇤ská - plochy s vodohospodá skou funkcí,
území vodních ploch a koryt vodních tok↵, plochy záplavov ch
území, plochy zahrnuté do ochrann ch pásem vodních zdroj↵,
CHOPAV, p ípadn⌃ dal ích vodohospodá sky v znamn ch území;
revitalizace vodních tok↵, umíst⌃ní vodohospodá sk ch staveb
(vodního díla);
z - zem⇥d⇥lská - pozemky zem⌃d⌃lského p↵dního fondu (mimo
velkov robní formy) s up ednostn⌃ním mimoproduk⌅ních funkcí,
v⌅etn⌃ ú⌅elov ch komunikací slou ících k jejich obhospoda ování,
extenzivní sady a zahrady s travním krytem – p ipou t⌃jí se
nezbytn⌃ nutná opat ení a v stavba pro zaji t⌃ní zem⌃d⌃lské
produkce (nap . v stavba seníku, ohrazení pastvin apod.);
l - lesní - pozemky ur⌅ené k pln⌃ní funkcí lesa (zejména les
zvlá tního ur⌅ení, lesy ochranné ap.) – p ipou t⌃jí se nezbytn⌃
nutná opat ení a v stavba pro lesní produkci; p⌃stování d evin
mo né za podmínek, e budou pou ity p↵vodní (autochtónní)
d eviny odpovídající danému stanovi ti;
o - ochranná/izola ní - prostor mezi r↵zn mi druhy funk⌅ního
vyu ití (nap . izola⌅ní prostor mezi obytn mi a intenzivn⌃
zem⌃d⌃lsky vyu ívan mi plochami ap.); izola⌅ní prostor mezi
obytn mi plochami a dopravními stavbami);
o - ochranná/protierozní - plochy, kde budou ve vy í mí e
uplatn⌃na opat ení k ochran⌃ p ed vodní erozí, mo ná je
kombinace organiza⌅ních (zatravn⌃ní) a agrotechnick ch
protierozních opat ení (protierozní technologie p⌃stování
plodin);
d - dopravní - nezbytn⌃ nutná opat ení a v stavba pro zaji t⌃ní
dopravy v krajinné zón⌃, pozemky s p edpoklady pro v hledov
rozvoj dopravní infrastruktury, manipula⌅ní a odstavné plochy
apod.
- v stavba ú⌅elov ch komunikací,
- pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury
(v⌅etn⌃ tras cyklotras, cyklostezek, hipostezek, turistick ch p⌃ ích
cest a nau⌅n ch stezek a staveb na vodních tocích),
- v stavba in en rsk ch sítí v⌅etn⌃ nezbytn ch technick ch za ízení
na t⌃chto sítích, jejich trasování mimo plochu by neúm⌃rn⌃
zv ilo náklady na jejich realizaci.
jen ty stavby (opat ení), které mají p ímou vazbu na ⌅innost
zaji ⌦ovanou v dané plo e a za podmínek stanoven ch p íslu n m
orgánem ochrany p írody.
V e ostatní (nap .):
hospoda ení na pozemcích zp↵sobem vy adujícím intenzivní
technologie, pou ívání kejdy, silá ních ⌦áv a ostatních tekut ch
odpad↵, aktivity a ⌅innosti, které jsou v rozporu se základními
funkcemi uveden mi v indexu,
nenávratné po kozování p↵dního povrchu,
zm⌃ny vodního re imu, pokud nejsou v zájmu ochrany p írody,
ochrany ZPF a ochrany lesa,
provád⌃ní terénních úprav zna⌅ného rozsahu (tj. v znamn⌃
naru ující morfologii terénu, vodní re im apod.),
zne kod⌥ování odpad↵,
v stavba za ízení pro ⌅innosti velkov robního nebo intenzivního
charakteru,
v stavba a ⌅innosti nesouvisející s funkcemi zastoupen mi v dané
zón⌃ (jmenovit⌃ v stavba staveb pro pobytovou rekreaci a
zahrádká sk ch chat).
ve keré ⌅innosti musí b t v souladu se zájmy ochrany p írody a
krajinného rázu,
oplocování pozemk↵ je p ípustné v nezbytn ch p ípadech: nap .
ochranná pásma vodních zdroj↵ I. stupn⌃, v b⌃hy, pastevecké areál
(formou ohradník↵), lesní kolky, apod.

Pozn.: Uspo ádání funk⌅ního vyu ití ploch je vymezeno ve v kresu ⌅. 2 (Hlavní v kres).
Dal í podmínky a po adavky na umis⌦ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy
p estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce návrhu ÚP Vidice.
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g)
Vymezení ve⇧ejn⇤ prosp⇤⌃n ch staveb a opat⇧ení, staveb a opat⇧ení k zaji⌃⌥ování obrany a
bezpe⇥nosti státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn⇤ní
Územním plánem Vidice nejsou vymezeny.
h)
Vymezení ve⇧ejn⇤ prosp⇤⌃n ch staveb a ve⇧ejn ch prostranství s mo⌦ností uplatn⇤ní
p⇧edkupního práva
Územním plánem Vidice nejsou vymezeny.

i)

Vymezení ploch a koridor územních rezerv
V souladu s d íve zpracovanou dokumentací (VÚC okresu Doma lice, ÚPO Vidice) je územním
plánem navr en koridor územní rezervy p elo ky silnice II/200 pro eventuální úpravu (narovnání ) trasy
silnice. Koridor územní rezervy zasahuje p evá n⌃ pozemky ur⌅ené k pln⌃ní funkcí lesa.
P ípadn⌃, e zám⌃r úpravy trasování silnice II/200 bude v rámci aktualizace ZÚR Plze⌥ského
kraje touto dokumentací navrhován, bude na základ⌃ konkrétního projektu zapracováno konkrétní e ení i
do územního plánu Vidice resp. jeho zm⌃ny.

j)
Vymezení staveb s podmín⇤n m zpracováním architektonické ⇥ásti projektové
dokumentace autorizovan m architektem
Územním plánem Vidice jsou vymezeny plochy rekonstruk⌅ních a revitaliza⌅ních zásah↵ R1
(Vidice) a R2 (Libosváry) s podmínkou e ení samostatn m projektem t mu specialist↵ pod vedením
autorizovaného architekta.

k)

Údaje o po⇥tu list územního plánu a po⇥tu v kres
Textová ⌅ást návrhu ÚP územního plánu Vidice ve zn⌃ní zm⌃ny 1 má 21 (22) ⌅íslovan ch stran,
titulní list a 3 ne⌅íslované strany (údaje o po izovateli a projektantovi, záznam o ú⌅innosti a obsah.
Grafická ⌅ást územního plánu má 2 v kresy (1. V kres základního ⌅len⌃ní území, 2. Hlavní v kres).
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