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ZMÃNA ». 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNICE
Zastupitelstvo mÏstyse Kounice, p¯ísluöné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona Ë. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ¯ádu (stavební zákon), za pouûití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona,
§ 13 a p¯ílohy Ë. 7 vyhláöky Ë. 500/2006 Sb., o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci
a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti, § 171 a následujících zákona Ë. 500/2004 Sb., správní ¯ád, ve
spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona
vydává
tuto zmÏnu Ë. 2 územního plánu obce Kounice, schváleného usnesením zastupitelstva Ë. 24 dne 14.12.2005 a
zmÏnÏného zmÏnou Ë. 1 tohoto územního plánu, vydanou usnesením zastupitelstva Ë. 2 dne 19.12.2006.
Závazná Ëást uvedené územnÏ plánovací dokumentace se mÏní takto:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vymezení ploch ¯eöen˝ch zmÏnou
ZmÏnou Ë. 2 se vymezují tyto funkËní plochy:
plocha obËanské vybavenosti oznaËená v grafické Ëásti této zmÏny Z2-1.
dopravní plochy a komunikace oznaËená v grafické Ëásti této zmÏny Z2-2.
území bydlení - rodinné domy (Br) oznaËená v grafické Ëásti této zmÏny Z2-3.
území bydlení - rodinné domy (Br) oznaËená v grafické Ëásti této zmÏny Z2-4 (lokalita v ÚPO ozn.
R05).
smíöené území venkovské (Bv) oznaËená v grafické Ëásti této zmÏny Z2-5.
území bydlení - rodinné domy (Br) oznaËená v grafické Ëásti této zmÏny Z2-6.
plocha zelenÏ - ve¯ejná zeleÚ oznaËená v grafické Ëásti této zmÏny Z2-7.
plocha rekreace (R) oznaËená v grafické Ëásti této zmÏny Z2-9.

2.

Regulativy ploch s oddíln˝m funkËním vyuûitím
Pro funkËní plochy vymezené v odstavci 1. a) - g) platí regulativy uvedené v obecnÏ závazné vyhláöce
Obce Kounice (usnesení zastupitelstva Ë. 24 dne 14.12.2005).
Pro plochy 1.h) je navrûen nov˝ regulativ uveden˝ v odstavci 6.

3.

Návrh zastaviteln˝ch ploch
FunkËní plocha Z2-2 se za¯azuje do zastaviteln˝ch ploch.

4.

Návrh ploch p¯estavby
FunkËní plochy Z2-1, Z2-3, Z2-5, Z2-6, Z2-7, Z2-9 se za¯azují do p¯estavbov˝ch ploch.

5.

Plochy s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií
ZmÏnou Ë.2 jsou vymezeny plochy s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií v rozsahu
zastavitelné plochy Z2-4 (v územním plánu rozvojová lokalita R 05)
P¯edmÏtem ¯eöení územní studie bude mj. návrh ËlenÏní lokality na stavební pozemky tak,
aby byla zajiötÏna koordinace poûadavk˘ vlastník˘ pozemk˘ (vËetnÏ % zastavitelnosti, v˝ökové hladiny
zástavby) a zajiötÏna moûnost dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy.
Lh˘ta pro po¯ízení územní studie a její schválení po¯izovatelem je stanovena na 5 let od vydání zmÏny
Ë. 2 územního plánu obce.

6.

Stanovení podmínek pro funkËní vyuûití ploch
ZmÏnou jsou pro lokalitu Z2-9 vymezeny nové plochy z hlediska funkËního vyuûívání:

Plochy rekreace (R)
Plochy rekreace jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro rekreaci.
RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
hlavní vyuûití:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci o rozloze max. 40 m2,
p¯ípustné vyuûití:
drobné úËelové stavby do 25 m2
pozemky zahrad a dalöích zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘,
pozemky krajinné zelenÏ,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:
Do ploch rekreace lze zahrnout pozemky dalöích staveb a za¯ízení
(nap¯. obËanského vybavení), které nesniûují kvalitu prost¯edí ve
vymezené ploöe a jsou sluËitelné s rekreaËními aktivitami.
V OP dálnice prokázat prokázat, ûe nedojde k p¯ekroËení maximální
p¯ípustné hladiny hluku v chránÏn˝ch vnit¯ních a venkovních
prostorech staveb a venkovních prostorech.
nep¯ípustné vyuûití:
Vöe ostatní.
podmínky prostorového
uspo¯ádání:
V˝öková hladina zástavby max. 1 N.P. + podkroví.
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Respektovat opat¯ení ve zp˘sobu odvádÏn˝ch deöùov˝ch vod,
s†p¯ednostním vyuûitím zasakování Ëi retence.
7.

Stanovení podmínek pro vyuûití ploch ¯eöen˝ch zmÏnou

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Dalöí podmínky:

Z2-1
plocha obËanské vybavenosti
Plocha pro úËely rozöí¯ení - p¯ístavby základní ökoly Kounice.
Ve smyslu platn˝ch regulativ˘ je umoûnÏno plochu vyuûít i pro
sportovní úËely.

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Dalöí podmínky:

Z2-2
dopravní plochy a komunikace
Plocha pro novou místní komunikaci ke koncové zástavbÏ
vymezené zmÏnou Ë. 1 (lokalita Z1/2). Komunikace bude
k¯íûit silnici III 24515. Normové poûadavky na k¯íûení MK se
silnicemi musí b˝t splnÏny. Komunikaci ukonËit obratiötÏm Ëi
napojit na obsluûn˝ systém v kontaktním území urËeném pro
zástavbu.

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Dalöí podmínky:

Z2-3
Území bydlení - rodinné domy (Br)
Úprava dle skuteËného vyuûívání - stavu dle evidence KN.

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Dalöí podmínky:

Z2-4
Území bydlení - rodinné domy (Br)
Poûadavek na zruöení závazného ËlenÏní lokality R05. Lokalita
bude provÏ¯ena územní studií. V ploöe budou vymezeny související
plochy ve¯ejného prostranství ve smyslu platn˝ch provádÏcích
p¯edpis˘ ke stavebnímu zákonu. Návrh musí zohlednit existenci
ve¯ejného poh¯ebiötÏ v blízkosti. Nutno respektovat stávající
vedení inûen˝rsk˝ch sítí nebo navrhnout jejich p¯eloûku. Ponechat
(ve smyslu stávajícího ÚP) rezervu pro umístÏní nové trafostanice.

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Dalöí podmínky:

Z2-5
smíöené území venkovské (Bv)
Úprava dle skuteËného vyuûívání - neve¯ejn˝ (oplocen˝) pozemek.

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Dalöí podmínky:

Z2-6
Území bydlení - rodinné domy (Br)
Plocha pro stavbu 1 rodinného domu v zahradÏ. Podmínkou
zastavitelnosti je vydání rozhodnutí o zmÏnÏ územního rozhodnutí,
které bylo pro rozvojovou lokalitu R01, na kterém se plocha
nachází, vydáno. ZároveÚ musí b˝t realizována náhradní ve¯ejná
zeleÚ v ploöe Z2-7.

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití navrûené:
Dalöí podmínky:

Z2-7
plocha zelenÏ - ve¯ejná zeleÚ
Návrh plochy ve¯ejné zelenÏ pro volnoËasové aktivity (nauËná
stezka, cyklotrasa, posezení) poblíû vodoteËe v kontaktu s lokalitou
R 01.

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Dalöí podmínky:

Z2-9
Plocha rekreace (R)
ZámÏr (stavba pro rekreaci) je podmínÏn provÏ¯ením
hlukové zátÏûe území v rámci navazujících správních ¯ízení.

8.

Údaje o poËtu list˘ zmÏny územního plánu a poËtu v˝kres˘
Textová Ëást návrhu zmÏny Ë.2 ÚPO Kounice má 5 Ëíslovan˝ch stran. SouËástí zmÏny Ë. 2 územního
plánu Kounice jsou tyto v˝kresy grafické Ëásti: V˝kres základního ËlenÏní území (v˝¯ezy M1 : 5000); Hlavní v˝kres
(v˝¯ezy M1 : 5000).
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