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Úvod - vymezení �ešeného území podle katastrálních území obce 

Zm�nou �.3 návrhu územního plánu Kn�žmost se tato kapitola nem�ní. 

�ešené území se nachází na severním okraji St�edo�eského kraje. �ešené území je 
vymezeno správním územím obce Kn�žmost. To je tvo�eno katastrálním územím 
Kn�žmost (zahrnujícím místní �ásti Kn�žmost, Žantov a Bý�ina), katastrálním územím 
Suhrovice (zahrnujícím místní �ásti Suhrovice, Drhleny a �ást �ížovky), katastrálním 
územím Solec (zahrnujícím místní �ásti Sole�ek, Solec a �ást Malobrat�ic), katastrálním 
územím Malobrat�ice (zahrnujícím místní �ást Malobrat�ice a �ást �ížovky) a katastrálním 
územím Srbsko (zahrnujícím místní �ást Srbsko a �ást �ížovky), katastrálním územím 
Lítkovice (zahrnujícím místní �ásti Lítkovice a Chlumín), katastrálním územím Koprník, 
katastrálním územím Násedlnice a katastrálním územím Úhelnice. Z hlediska státní správy 
je obec za�len�na do St�edo�eského kraje. 

�ešené území navazuje na správní území m�st Bakov nad Jizerou a Kosmonosy a 
dále obcí Ž	ár, Branžež, Bose�, Dobšín, Libošovice, P�epe�e, Vyske�, Dolní Stakory, Husí 
Lhota, Obruby a Obrubce. �ešené území obce má protáhlý oválný tvar od severovýchodu k 
jihozápadu. Rozloha správního území obce Kn�žmost je 4045,19 ha 

 

A.  Vymezení zastav�ného území 

 Zastav�né území obce Kn�žmost sestávající z vlastní obce Kn�žmost a místních 
�ástí Žantov, Bý�ina, �ížovka, Drhleny, Chlumín, Koprník, Lítkovice, Malobrat�ice, 
Násedlnice, Solec, Sole�ek, Srbsko, Suhrovice a Úhelnice bylo vymezeno k 15. �ervnu 
2009. 

 Vymezené zastav�né území je zobrazeno na výkresech, které tvo�í grafickou �ást 
návrhu 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost. 

 

B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

B.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

Zm�nou �.3 návrhu územního plánu Kn�žmost se celková koncepce rozvoje obce 
nem�ní. Návrh zm�ny �. 3 celkovou koncepci pouze v díl�ích �ástech dále up�es�uje a 
v drobnostech rozvíjí.  

Koncepce navrženého �ešení územního plánu sídelního útvaru v�etn� jeho zm�ny 
�.1 a 2. zm�na ÚPO (územního plánu obce) vychází ze širších územních vztah�, daných 
polohou v��i významným centr�m osídlení - Mladá Boleslav a Mnichovo Hradišt� a 
charakterem krajinného prost�edí.  

Celé �ešené je rozd�leno silni�ní komunikací 2.kat. �. 268. na dv� �ásti.                      

V jihozápadní rovinné �ásti �ešeného území, zahrnujícího celé  katastry Koprník, 
Násedlnice, Lítkovice a Úhelnice a jižní �ásti katastr� Kn�žmost, Solec a Malobrat�ice, 
z�stává dominantní zem�d�lská prvovýroba orientována p�edevším na rostlinnou produkci.  

           Vzhledem k faktu, že tímto územím vedou hlavní p�ístupové cesty k rekrea�ní 
oblasti (Mužský, Branžež, Drhleny a Srbsko), zachovala  2. zm�na ÚPO též systém 
rekrea�ních a obslužných cest, ur�ených p�edevším cyklist�m a p�ším turist�m. Tento 
systém zahrnuje již vymezené zna�ené cyklotrasy a turistické cesty a navazuje na 
projednané a schválené cesty, procházející územím sousedních obcí Bose� a Branžež. 
Pokud dojde ke shod� se zem�d�lským výrobcem - spole�ností Tyres, o vybudování a 



 5

provozování n�kterých tras, bude možné je využívat i jako zem�d�lské obslužné 
komunikace. Až na výjimky nejsou tyto komunikace ur�eny pro automobilovou dopravu. 

           Dosavadní intenzivní zem�d�lské obhospoda�ování p�dního fondu bude pokra�ovat 
zejména v jihozápadní �ásti �ešeného území, kde zm�ny v obhospoda�ování doznají pouze 
okraje polí podél komunikací a v t�sné blízkosti sídel. Tam se navrhuje zmírnit p�echod 
mezi urbanizovaným územím obce a poli výsadbou ke�� a stromo�adí. 

Severovýchodní �ást zahrnující celé katastry Suhrovice a Srbsko a severní �ásti 
katastr� Kn�žmost, Solec a Malobrat�ice je kopcovitá, p�evážn� zalesn�ná s útvary 
pískovcových skal. Severovýchodní �ást je orientována na lesní hospodá�ství a v 
posledních letech sílící cestovní ruch a rekreaci. Zem�d�lská výroba p�echází z intenzivní 
na extenzivní a �ada ploch p�estává být zem�d�lsky využívána. Z t�chto d�vod� je navržena 
zm�na �ásti ploch orných p�d k p�em�n� na louky a pastviny. 

           Rekrea�ní oblast �ešeného území je soust�ed�na do dvou nejvýznamn�jších lokalit. 
První je údolí Kn�žmostského potoka, ve kterém leží místní �ásti Suhrovice, Drhleny a 
�ížovka. V tomto území se nachází vysoké procento individuálních rekrea�ních objekt�, 
nep�inášející obci podstatn�jší ekonomické a rozvojové impulsy. Dále je zde n�kolik areál� 
hromadné rekreace, které se postupn� více vybavují a zkvalit�ují své služby. V rámci 
schváleného územního plánu i v jeho 2. zm�n� jsou do této oblasti umíst�ny nové 
rozvojové plochy ur�ené pro hromadnou rekreaci na komer�ní bázi. P�edpokladem úsp�chu 
takto koncipované rekreace je vytvo�ení integrovaného systému rekrea�ních služeb, 
orientujících se na kvalitu a komplexnost služeb. Smyslem je omezit vysokou zát�ž území 
návšt�vníky p�i zachování ekonomické rentability a vyšší zam�stnanosti místních obyvatel. 
Ve vybraných chatových osadách je navržena transformace stávajících chat na intenzivn�jší 
formy využití, umož�ující i trvalé bydlení. S ohledem na sílící tlak na kvalitní bydlení jsou 
navrženy i drobn�jší plochy k trvalému bydlení. 

Druhou rozhodující lokalitou je území kolem Komárovského rybníka a místní �ásti 
Srbsko. Zde jsou navrženy drobn�jší úpravy využití zastav�ného území místní �ásti Srbsko. 
Ty se orientují na dlouhodob�jší formy rekreace, které vyžadují zm�ny ve stávající 
struktu�e rekrea�ních objekt�. Stávající rozsáhlý rekrea�ní komplex na jižním b�ehu 
Komárovského rybníka je ve 3. zm�n� územního plánu Kn�žmost �ešen pouze v rozsahu již 
využívaného území. Toto území bude i nadále využíváno jako kemp v�etn� lesního kina.  

V poslední dob�, s rozvíjením prostoru místní �ásti Srbsko a území kolem 
Komárovského rybníka, se objevují požadavky i na rozvoj agroturistiky. Vzhledem k tomu, 
že agroturistika je jedním z ekologických typ� rekreace a dané území s útlumem 
zem�d�lství je k této �innosti vhodné, je pro tento typ rekreace v rámci 3. zm�ny územního 
plánu Kn�žmost navržena jedna rozsáhlejší plocha na severním okraji místní �ásti Srbsko.  

 Nejvýznamn�jšími centry pr�myslové výroby v �ešeném území je jižní �ást vlastní 
obce Kn�žmost a severní �ást místní �ásti Koprník. Rozvoj pr�myslné výroby, drobné 
výroby a výrobních služeb v Kn�žmost� je limitován dopravními vztahy a možnostmi 
obsluhy vázané na automobilovou p�epravu. Z t�chto d�vod� je rozvoj pr�myslových ploch 
v orientován na drobn�jší a z hlediska p�epravních pot�eb mén� náro�né formy výroby, 
nezat�žující obytné prost�edí a nevyžadující vysoké energetické vstupy. Pr�myslová výroba 
v místní �ásti Koprník dává p�edpoklady pro rozvoj náro�n�jších forem pr�myslové výroby 
�i zpracovatelského pr�myslu. Již ve schválené územní dokumentaci jsou navržena opat�ení 
umož�ující rozvoj území pro uvedené funkce, nebo� území je možné vybavit nejen 
pot�ebnou infrastrukturou, ale navíc se nachází p�i železni�ní trati a nádraží, �ímž je 
umožn�na levn�jší a kapacitn�jší p�eprava produkt� ekologicky mén� zat�žující formou. 
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B.2. Hlavní cíle rozvoje 

Zm�nou �.3 návrhu územního plánu Kn�žmost se hlavní cíle rozvoje nem�ní.  

B.2.1. Hlavní cíle rozvoje místních �ástí Kn�žmost a Žantov 

           Vlastní obec Kn�žmost a místní �ást Žantov tvo�í spolu jednu souvisle zastav�nou 
oblast, jejíž centrum leží v Kn�žmost�. Plní funkci st�ediska místního významu a zaujímají 
v �ešeném území dominantní postavení. Rozvojové p�edpoklady spo�ívají v soust�ed�ném 
rozvoji služeb a bydlení. Služby jsou orientovány do dvou základních sm�r�. Prvním je 
orientace na uspokojování pot�eb trvale bydlících obyvatel, druhým je orientace na služby 
rekrea�ního a cestovního ruchu a turistiky. Sou�asn� s tím stoupá i význam rozvoje výroby 
a výrobních služeb. Výše zmi�ované oblasti se stále více podílejí na zam�stnanosti 
obyvatel, na rozdíl od zem�d�lské prvovýroby jejíž význam klesá.   

Vlastní obec Kn�žmost a místní �ást Žantov leží na okraji území �eského ráje. 
Oblast kolem Kn�žmostského rybníka lze vnímat jako jeden z nástupních prostor� do 
oblasti �eského ráje. Proto centrální oblast a �ást území sm�rem k Suhrovicím je 
orientována na služby a turistiku. Západní a severní okraj je vymezen pro bydlení a 
jihozápadní �ást pro výrobu a zem�d�lství.  

B.2.2. Hlavní cíle rozvoje místních �ástí Suhrovice, Drhleny a �ížovka 

Místní �ásti Suhrovice a Drhleny leží p�i Kn�žmostském potoku v rekrea�ní oblasti. 
V otev�eném údolí dominují rybníky Pat�ín, 
i	ák a Drhlenský rybník obklopené krásným 
p�írodním prost�edím. Nad údolím se pak nachází místní �ást �ížovka. Území je intenzivn� 
využíváno pro individuální rekreaci a pom�rn� málo hromadnou rekreací. Rozvojové 
možnosti místních �ástí Suhrovice, Drhleny a �ížovka spo�ívají p�edevším ve využití 
stávajících i nov� navrhovaných ploch pro hromadnou rekreaci, jak je zakotveno v platné 
územní dokumentaci. V rámci návrhu 2. zm�ny územního plánu došlo i k posílení funkce 
bydlení. To je vyvoláno rostoucí životní úrovní a poptávkou po individuálním bydlení v 
kvalitním životním prost�edí. Zem�d�lská �innost v tomto území by se m�la ješt� více 
utlumit a orientovat na udržování krajinného rázu. Rozvojové p�edpoklady spo�ívají 
p�edevším v orientaci na turistiku a cestovní ruch.  

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost jsou navrženy drobné plochy pro 
rozvoj bydlení, dále je legalizována individuální a hromadná rekreace a malá sportovní 
plocha na lesních pozemcích. Nejvýznamn�jším prvkem návrhu 3. zm�ny územního plánu 
Kn�žmost je revitalizace  a rozší�ení rybníka Ši	ák a rozší�ení vodních ploch. S tím souvisí 
i návrh jedné plochy pro ob�anskou vybavenost komer�ního charakteru.  

B.2.3. Hlavní cíle rozvoje místní �ásti Koprník 

           Rozvojové p�edpoklady místní �ásti Koprník jsou založeny na využití a rozvoji 
stávající pr�myslové zóny. Ta vedle jižního okraje místní �ásti Kn�žmost je jedinou 
ucelenou plochou v celém administrativním území obce Kn�žmost, kde lze realizovat 
pr�myslovou výrobu a výrobní služby. V místní �ásti Koprník, p�ímo uprost�ed stávajících 
a navrhovaných ploch pro pr�mysl, je železni�ní stanice, ze které lze dopravn� napojit i 
vlastní pr�myslové plochy. V návaznosti na rozvoj pr�myslových ploch je �ešena i 
problematika bydlení. Pr�myslové plochy a bydlení jsou od sebe odd�leny sídelní zelení.  

B.2.4. Hlavní cíle rozvoje místních �ástí Sole�ek, Solec a Malobrat�ice 

           Místní �ásti se nacházejí na rozhraní zem�d�lského a rekrea�ního území. Z této 
specifiky je odvozován jejich možný vývoj a rozvojové p�edpoklady.  
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Místní �ást Sole�ek je dosud charakteristická stabilitou trvale bydlícího obyvatelstva 
a omezenými rozvojovými p�edpoklady. V rámci 2. zm�ny územního plánu byla jako 
reakce na tlaky po plochách pro individuální bydlení navržena rozsáhlejší lokalita 
individuálního bydlení venkovského typu. 

 Místní �ást Solec je ideální nástupní prostor rekrea�ní oblasti �eský ráj. Jsou zde 
p�edpoklady pro rozvoj ubytovacích a rekrea�ních služeb i ve vazb� na agroturistiku. Dále 
svým atraktivním prost�edím a významnou památkou (gotický kostel Na Nebevstoupení p. 
Marie) se m�že stát jednou ze zastávek poznávacích turistických okruh�. Dále, s rostoucím 
trendem cykloturistiky v oblasti �eského ráje, je zde ideální možnost výlet� do okolí. 
Podmínkou pro p�edpokládaný rozvoj je vybudování parkovišt� lehce p�ístupného ze 
silnice 2. kat. �. 268. 

 Místní �ást Malobrat�ice dle platného územního plánu m�la vytvá�et protipól 
st�ediskové obci (místní �ásti Kn�žmost). Dosavadní vývoj tyto p�edpoklady nenaplnil, 
navíc zanikla i místní prodejna. Vzhledem k tomu, že i v této místní �ásti roste požadavek 
na rozší�ení ploch pro bydlení, je v rámci 3. zm�ny územního plánu navrženo jejich 
rozší�ení o dv� další plochy. Severní �ást zastav�ného území bude i nadále orientována více 
na rozvoj rekrea�ní funkce a nov� i bydlení, jižní �ást je ponechána pro zem�d�lství a 
drobnou výrobu a služby. 

B.2.5. Hlavní cíle rozvoje místní �ásti Bý�ina 

           Místní �ást leží p�i silnici 2.kat. �. 276. V její blízkosti je napojena místní 
komunikace vedoucí k výrobní zón� místní �ásti Koprník. V územním plánu se 
p�edpokládá propojení silni�ních komunikací severn� od výrobní zóny, což posílí i význam 
místní �ásti Bý�ina. Ta se nachází sice uprost�ed zem�d�lské krajiny, ale v krátkých 
dostupových vzdálenostech k nejaktivn�jším zónám �ešeného území. To vše dává ur�ité 
p�edpoklady pro rozvoj individuálního bydlení.  

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navržena p�estavba areálu 
zem�d�lské výroby na pr�myslovou plochu ur�enou pro lehký pr�mysl a možnost jejího 
rozší�ení. Podmínkou z�stává však vybudování samostatné p�ístupové komunikace 
k pr�myslovým plochám a výsadba izola�ní zelen�. 

B.2.6. Hlavní cíle rozvoje místní �ásti Srbsko 

           Rozvojové p�edpoklady místní �ásti Srbsko spo�ívají p�edevším v transformaci 
stávající zástavby rekrea�ního charakteru, která je až na výjimky nízké urbanistické a 
architektonické úrovn�. Z toho vyplývá i pom�rn� nízká efektivita rekrea�ních za�ízení a 
jejich sezónní charakter. Hlavním smyslem transformace bude prodloužení rekrea�ní 
sezóny o jarní a podzimní m�síce. Vzhledem k velikosti a charakteru sídla jsou rozvojové 
možnosti orientovány i na bydlení, p�ípadn� bydlení spojené s možností rekrea�ního 
ubytování.  

Pro další rozvoj rekrea�ní funkce místní �ásti Srbsko je navržena v rámci 3. zm�ny 
územního plánu Kn�žmost plocha pro agroturistické za�ízení (ran� Tilton), které zde stále 
chybí.  

B.2.7. Hlavní cíle rozvoje místní �ásti Lítkovice 

           Místní �ást Lítkovice má rozvojové p�edpoklady velmi omezené. Územní vazby ani 
velikost sídla nezaru�uje zájem investor� realizovat v obci své podnikatelské zám�ry. 
Objekt bývalého velkostatku svým umíst�ním v centru dává ur�ité p�edpoklady pro 
komer�ní využití v oblasti služeb, ubytování atd., ale nezaru�uje podstatn�jší oživení 
místních aktivit. Aby byly vytvo�eny podmínky pro další rozvoj místní �ásti Lítkovice, byly 
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ve schváleném územním plánu vytypovány vnit�ní rozvojové plochy pro polyfunk�ní 
bydlení a zem�d�lskou výrobu malokapacitního charakteru. Sou�asn� s tím byly navrženy i 
drobn�jší plochy pro rozvoj bydlení. Spolu se zlepšujícím se obytným prost�edím v místní 
�ásti, m�že ur�itou roli sehrát i zastávka železni�ní trat�, jako jedna z forem rekrea�ní 
p�epravy.  

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo pouze rozší�ení 
navržených ale dosud nevyužitých ploch pro bydlení. 

B.2.8. Hlavní cíle rozvoje místní �ásti Chlumín 

           Rozvojové p�edpoklady místní �ásti Chlumín jsou stále velmi omezené. Územní 
vazby, velikost sídla a minimální vybavenost sít�mi technické infrastruktury nezaru�ují 
pozitivní vývoj sídla. Teprve po ur�ité stabilizaci po�tu obyvatel, nebo v p�ípad� masivn�jší 
výstavby objekt� pro bydlení lze uvažovat s vybavením sídla technickou infrastrukturou. 
Stávající provozy zem�d�lské výroby neovliv�ují podstatnou m�rou obytné prost�edí, ale 
ani nevytvá�í více pracovních p�íležitostí. Plochy pro bydlení navržené v rámci 2. zm�ny 
územního plánu m�ly za cíl stabilizovat po�et trvale bydlících obyvatel. Sou�asn� s tím je 
v�nována zna�ná pozornost zlepšení životního prost�edí a krajinnému rázu místní �ásti. 
Také návrh nových cyklotras má za cíl p�ivézt do osady více návšt�vník� a tedy i 
potencionálních zákazník�, v p�ípad� vzniku rekrea�ních služeb.    

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navržena p�estavba stávajících 
ploch zem�d�lského za�ízení. Nové využití p�estavbových ploch je ur�eno pro bydlení a 
drobné služby. Dále je navržena jedna samostatná plocha pro bydlení a jedna pro 
hromadnou rekreaci. 

B.2.9. Hlavní cíle rozvoje místní �ásti Násedlnice 

           Místní �ást Násedlnice je obklopena intenzivn� obhospoda�ovanou zem�d�lskou 
krajinou. Krajinné prost�edí neposkytuje šance na další rozvoj sídla než jsou ty, které jsou 
vázány na stávající zem�d�lské za�ízení a skladový areál. V rámci schváleného územního 
plánu se p�edpokládané možnosti rozvoje vázaného na ubytování letních host�m apod.  
nenaplnily. V sou�asnosti se více uplat�uje poptávka po dostupných plochách pro 
individuální bydlení v krátké dojíž	kové vzdálenosti od Mladé Boleslavi a Kosmonos. 
Tedy v�tší nabídka pozemk� pro výstavbu rodinných dom� m�že být jednou z možností 
dalšího rozvoje. V rámci 2. zm�ny územního plánu byla navržena rozsáhlejší plocha pro 
individuální bydlení venkovského typu.  

Vzhledem k tomu, že tato navržená plocha pro bydlení nebyla ob�any obce ani 
p�ípadnými investory akceptována, a z hlediska majetkoprávních bylo zvolené �ešení 
nepr�chodné, došlo po dohod� obce s vlastníky nemovitostí a pozemk� k dohod� na 
p�epracování sporného území. Upravený návrh je sou�ástí 3. zm�ny územního plánu 
Kn�žmost. Dále je navržena další samostatná plocha pro bydlení na východním okraji 
Násedlnice. 

B.2.10. Hlavní cíle rozvoje místní �ásti Úhelnice 

           Místní �ást Úhelnice leží p�i lesním areálu Lhotské bažantnice a v blízkosti 
zkušebního okruhu automobilky Škoda Mladá Boleslav. Rozvojové p�edpoklady založené 
na rozší�ení zkušebního okruhu a po�tu jeho zam�stnanc� se nenaplnily. P�esto pot�eba 
ploch pro bydlení a jejich rozší�ení jsou ovlivn�ny poptávkou a postupným vy�erpáním 
ploch navržených ve schváleném územním plánu. Na pozitivním vývoji se p�edevším podílí 
krátká dojíž	ková vzdálenost do Mladé Boleslavi. 
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V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost jsou navrženy dv� menší plochy pro 
bydlení, které v podstat� zahuš�ují stávající zástavbu. 

 

B.3. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 

Zm�nou �.3 návrhu územního plánu Kn�žmost se hlavní cíle ochrany a rozvoje 
hodnot nem�ní. 

B.3.1. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území 

 Hlavním cílem ochrany hodnot území je zachování kvalitního životního prost�edí. 
To je zajišt�no charakterem a podmínkami využitelnosti zastavitelných ploch, rozvojem 
sídelní zelen�, v�etn� podpory výsadby stromo�adí podél komunikací a p�edevším 
rozší�ením nabídky pracovních p�íležitostí a možností podnikání. Na území CHKO �eský 
Ráj je v rámci schváleného územního plánu i v rámci zm�ny �.3 zachováván krajinný ráz, a 
sou�asn� umožn�no ve vybraných lokalitách realizovat výstavbu pro individuální bydlení a 
hromadnou rekreaci. Na území CHKO �eský ráje, které spadá pod administrativní správu 
obce Kn�žmost, je v rozvoji hromadné rekreace a individuálního bydlení spat�ována jediná 
možnost dalšího pozitivního vývoje tohoto území. 

B.3.2. P�edpokládaný demografický rozvoj 

           Sestavování demografických prognóz je založeno na znalostech a zákonitostech 
dosavadního vývoje a prognózování budoucnosti. Do za�átku devadesátých let 20.st. byl 
vývoj malých sídel um�le potla�ován, zejména omezováním p�ísp�vk� a výhodných p�j�ek 
na bytovou výstavbu. Dlouhodobý tlak, omezující vývoj malých sídel vedl k poklesu po�tu 
trvale bydlících obyvatel, ke ztrát� pracovních p�íležitostí v obci a �asto i celkové degradaci 
sídla. S obdobnými problémy se potýkala i obec Kn�žmost, v�etn� všech jejích místních 
�ástí. V roce 1980 klesl v místních �ástech Kn�žmost a Žantov (tvo�í v podstat� ucelené 
sídlo) po�et trvale bydlících obyvatel na 786. Díky územní p�ipravenosti a rostoucím 
požadavk�m na kvalitn�jší formy bydlení v sou�asnosti po�et trvale bydlících již p�esáhl 
900 obyvatel. Jestliže se poda�ilo zvrátit negativní vývoj ve výše uvedených místních 
�ástech, tak v ostatních místních �ástech obce Kn�žmost se tomu neda�í. S výjimkou 
místních �ástí Drhleny a Suhrovice, kde se po�et trvale bydlících v podstat� stabilizoval, 
dochází v ostatních k trvalému poklesu. Celkov� obec Kn�žmost vykazuje za posledních 12 
let pozitivní vývoj v trvale bydlících obyvatelích a to nár�stem cca o 13,5% z 1461 
obyvatel na 1661 obyvatel.  

Sou�asný stav vývoje obyvatelstva lze vnímat pozitivn� , p�esto z�stává faktem, že 
obyvatelé obce Kn�žmost jsou ekonomicky siln� vázaní na st�edisková sídla a centra 
pracovních p�íležitostí (Mnichovo Hradišt�, Mladá Boleslav a Bakov nad Jizerou). 

           Jedním z impuls� demografických zm�n bylo vybudování n�kterých sítí technické 
infrastruktury v místních �ástích Kn�žmost, Žantov a Suhrovice. Tím se podstatn� zlepšily 
podmínky pro individuální bytovou výstavbu.  

Na zlepšení demografické situace v obci se pozitivn� projevila nejen nabídka ploch 
pro individuální bydlení a ploch pro výrobu a služby, ale i udržení mate�ské školy v 
provozu a zlepšení vybavení a zázemí základní školy. Také výstavba ve�ejného bazénu a 
tenisové haly. Ze soukromých iniciativ došlo k výstavb� lékárny, pohostinských za�ízení, 
ubytovacích služeb a �ady podnik� orientovaných na výrobu a výrobní služby. Nelze také 
opominout kvalitní zajišt�ní autobusové dopravní obsluhy (provozované obcí) všech 
místních �ástí i t�ch s malým po�tem trvale bydlících obyvatel. Návrh 2. zm�ny územního 
plánu obce Kn�žmost  reagoval na dosažené výsledky masivn�jší nabídkou ploch pro 
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bydlení a v�tší orientací na využití turisticky atraktivních míst a rozvoj turistického ruchu. 
Postupné napl�ování zám�r� obsažených ve 2. zm�n� územního plánu je p�í�inou, že  
v rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost jsou navrženy jen drobné plochy dopl�ující ty, 
které byly navrženy v p�edchozích etapách. 

 

C. Urbanistická koncepce, v�etn� vymezení zastavitelných ploch, ploch 
p�estavby a systému sídelní zelen� 

Zm�nou �.3 návrhu územního plánu Kn�žmost se urbanistická koncepce 
nem�ní.Obsahem 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost jsou díl�í zm�ny ve využití 
jednotlivých pozemk� a ploch. 

 

C.1. Urbanistická koncepce - �len�ní území na funk�ní plochy 

�len�ní území na funk�ní plochy je podrobn� vyzna�eno ve výkresové �ásti 
dokumentace, konkrétn� na výkrese �. 01 - výkres základního �len�ní území pro celé �ešené 
území a na hlavních výkresech území místních �ástí (viz. �.v.02 až �.v.11.) . Textov� 
up�esn�no v textové �ásti, kapitole  F. - Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
zp�sobem využití, stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� základních 
podmínek ochrany krajinného rázu. 

 Plochy s rozdílným zp�sobem využití (zastavitelné plochy, plochy p�estavby a 
plochy zelen�) jsou vymezeny pro jednotlivé pozemky nebo jejich �ásti na úrovni podkladu 
map evidence nemovitostí 

Severovýchodní �ást �ešeného území, zahrnující celé katastrální území Srbsko, 
v�tšinu katastrálního území Suhrovice a severní �ásti katastrálního území Malobrat�ice, je 
vyhrazena p�evážn� krajinné zón� lesní výroby a smíšené krajin� s p�evažující funkcí 
p�írodní a zem�d�lskou. Návrhem je sledováno p�edevším zachování krajinného rázu a 
uchování p�írodních hodnot území. Severovýchodní �ást �ešeného území je sou�ástí 
Chrán�né krajinné oblasti �eský Ráj.  Jihozápadní �ást �ešeného území zahrnující 
katastrální území Kn�žmost, Lítkovice, Koprník, Solec, Násedlnice a Úhelnice je 
vyhrazena krajinné zón� zem�d�lské výroby. Urbanizované území je tvo�eno 15 místními 
�ástmi (Kn�žmost, Žantov, Bý�ina, �ížovka, Drhleny, Chlumín, Koprník, Lítkovice, 
Malobrat�ice, Násedlnice, Solec, Sole�ek, Srbsko, Suhrovice a Úhelnice). Urbanizované 
území místních �ástí Suhrovice, Drhleny a �ížovka si i v návrhu 3. zm�ny územního plánu 
Kn�žmost zachovává charakter voln�jší venkovské zástavby. Urbanizované území ostatních 
místních �ástí má charakter ucelen�jší venkovské zástavby.  

 V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost jsou navrženy p�estavbové plochy 
v místních �ástech Bý�ina a Chlumín. 

C.1.1. Urbanistická koncepce místních �ástí Kn�žmost a Žantov 

Nejvýznamn�jším prostorotvorným prvkem, ovliv�ujícím návrh, je vedení silni�ní 
komunikace II. t�. �. 268 (Mnichovo Hradišt� - Horní Bousov). Ve schváleném územním 
plánu je zakotvena nová trasa této komunikace. Ta �eší pr�chod obcí v poloze protínající 
areály zem�d�lské výroby spol. Tyres (rozd�luje je na �ást technických služeb a �ást 
živo�išné výroby), obchází z jihu Žantov a je zaúst�na do stávající trasy. Návrh poskytuje 
místní �ásti rezervy pro rozvoj zástavby a vyžaduje likvidaci jednoho objektu garáže rod. 
domu a t�í silážních žlab�. Vybudování ú�inných protihlukových st�n v prostoru k�ížení se 
silnicí 2.kat.�.276 a objektu kravína je nezbytným p�edpokladem pro realizaci navrženého 
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pr�tahu. Stávající pr�tah - místní komunikace B1 zm�ní svoji funk�ní t�ídu na místní 
komunikaci B2 a bude sloužit jako hlavní kompozi�ní osa sídla. Zástavba podél této 
komunikace umož�uje zm�nu charakteru z p�evážn� obytné zástavby na polyfunk�ní s 
možností rozvoje obchodu a služeb. Centrální prostor místní �ásti Kn�žmost - první 
nám�stí je již realizováno a postupn� se dotvá�í jeho druhá �ást - obchodní nám�stí, kolem 
kterého se již za�alo s výstavbou polyfunk�ních objekt� s ob�anskou vybaveností v parteru. 

V�tší rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy na jihozápadním, západním a 
severním okraji. V sou�asnosti se lokalita Západní I. realizuje, lokality Zahradní I. a K 
Cestkám jsou již realizována. Lokalita Pazderna se projektov� p�ipravuje. Nov� navržené 
plochy navazují na stávající a p�ipravované lokality a p�edevším v investicích do 
infrastruktury jsou velmi výhodné. Menší rozsahem jsou navrhované plochy pro bydlení v 
Lu�ní ulici.  

V místní �ásti Žantov z�stává v návrhu rozsáhlejší plocha pro bydlení na severním 
okraji. Dále jsou navrženy menší plochy na jižním okraji. 

Plochy pro pr�mysl jsou soust�ed�ny na jižní okraj místní �ásti Kn�žmost a do 
prostoru mezi místní �ásti Kn�žmost a Žantov, kde navazují na technické provozy 
zem�d�lského areálu. Pr�myslové plochy od ploch ur�ených pro bydlení jsou odd�leny 
sídelní nebo izola�ní zelení. 

Omezený rozvoj velkokapacitní zem�d�lské výroby je navržen jihozápadním 
sm�rem od stávajících objekt� zem�d�lského areálu.  

V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost je navržena jen jedna nová plocha 
pro bydlení a u n�kolika navržených ploch dochází ke zm�n� jejich funk�ní nápln�. 
Významným prvkem zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost je návrh p�írodního parku 
D�n�. Ten umož�uje rozší�it rekrea�ní zázemí pro trvale bydlící obyvatele a sou�asn� 
plnohodnotn� využívá pozemky dlouhodob� zanedbávané a zem�d�lsky málo využívané. 

           Návrh organizace a využití území je podán v p�ehledné form� v grafické �ásti 
dokumentace viz "Hlavní výkres území místních �ástí".  Funk�ní využití p�íslušných ploch 
v�etn� jejich regulace je uvedeno v kapitole  "F. - Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným zp�sobem využití, stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� 
základních podmínek ochrany krajinného rázu". 

C.1.2. Urbanistická koncepce místních �ástí Suhrovice, Drhleny a �ížovka 

           Nejvýznamn�jší rozvojové plochy hromadné rekreace se nacházejí na jižních 
svazích nad rybníkem Pat�ín. Podle platného územního plánu je v t�chto místech možné 
realizovat soustavu objekt� hromadné rekreace, které by využívaly údolní polohu podél 
Kn�žmostského potoka k sezónní rekreaci. Rekrea�ní oblast v okolí rybníka Pat�ín byla v 
rámci 2. zm�ny územního plánu �áste�n� upravena. Na jedné stran� bylo nutné korigovat 
hranici VKP 31 a biocentra místního významu �.59 (91) tak, aby byly v souladu se 
schváleným územním plánem. Na stran� druhé bylo "území sezónní rekreace", umož�ující 
rozsáhlejší výstavbu stavebních objekt�, nahrazeno plochami "p�írodního rekrea�ního 
území" a plochami ur�enými jako "pobytové louky pro rekrea�ní a sportovní využití", aby 
byla posílena p�írodní funkce území a zajišt�na vyšší míra ochrany územního systému 
ekologické stability. Plochy pro bydlení jsou v místní �ásti Suhrovice tak�ka kompletn� 
vy�erpány. V rámci návrhu 3. zm�ny územního plánu je navržena jen plocha pro bydlení. 
Provoz stávajícího zem�d�lského za�ízení respektuje PHO navržené schváleným územním 
plánem. 
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 Místní �ást Drhleny byla územním plánem ur�ena pro rekrea�ní a turistické využití. 
V rámci zm�ny územního plánu došlo k rozší�ení ploch pro individuální bydlení. Ty jsou v 
sou�asnosti již z poloviny vy�erpány. V rámci 2. zm�ny územního plánu došlo ješt� k v�tší 
podpo�e individuálního bydlení. V centru místní �ásti Drhleny je v rámci 3. zm�ny 
územního plánu Kn�žmost navržena jedna plocha umož�ující výstavbu jediného rodinného 
domu.  

Zástavba na dosud nezastav�ných parcelách by m�la být co nejmén� pravidelná a 
rozptýlená. Pro zachycení jednodenních návšt�vník� a parkování jejich vozidel byla 
navržena jedna rozsáhlejší plocha. Návrhem místní sít� rekrea�ních cest jsou vytvo�eny 
p�edpoklady pro atraktivní spojení nástupní oblasti (Kn�žmost, Sole�ek, Solec a 
Malobrat�ice) s údolím Kn�žmostského potoka a podél Drhlenského rybníku s oblastí Nové 
Vsi, Branžeže a Srbska. 

 Místní �ást �ížovka nebyla vytipována pro velký plošný rozvoj, V rámci souvisle 
zastav�ného území z�stává v platnosti p�vodní koncepce mírného rozvoje individuálního 
bydlení a hromadné rekreace.  

V rámci 2. zm�ny územního plánu byla navržena menší plocha k individuální 
bytové výstavb� u chatové zástavby na jižním okraji. Ta vzhledem k nesouhlasu obyvatel a 
vzhledem k majetkoprávním skute�nostem je v rámci zm�ny �.3 ze zastavitelných ploch 
vy�azena. Vy�azené pozemky jsou za�azeny do ploch soukromé a vyhrazené zelen�, �i 
ponechány v p�vodní funkci (louky). V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost je na 
východním okraji obce navržena jedna plocha vhodná pro bydlení. 

 Vytipované lokality chatové zástavby jsou vhodné k transformaci na individuální 
bydlení.  

       Návrh organizace a využití území je podán v p�ehledné form� v grafické �ásti 
dokumentace viz "Hlavní výkres území místních �ástí".  Funk�ní využití p�íslušných ploch 
v�etn� jejich regulace je uvedeno v kapitole  "F. - Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným zp�sobem využití, stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� 
základních podmínek ochrany krajinného rázu". 

 Výhledové plochy pro hromadnou rekreaci a výhledová plocha pro parkovišt� 
nebyly do návrhového období dosud za�azeny z d�vodu ochrany ZPF.  

C.1.3. Urbanistická koncepce místní �ásti Koprník 

           Urbanistická koncepce místní �ásti Koprník je založena na využití volných ploch 
jižn� od železni�ní trat� �. 6c - (Bakov - Kopidlno) a východn� od silnice 3.kat. �. 27614 
pro pr�myslovou výrobu, výrobní služby a sklady. Menší rozvojové plochy pro pr�mysl 
ležící na západním okraji pr�myslové zóny jsou vhodné pouze pro rozší�ení stávajících 
podnik�.  Dopravní obsluha je zajišt�na nov� navrhovanou místní komunikací. Pr�myslové 
plochy lze v p�ípad� pot�eby zavle�kovat. Pro zlepšení a zjednodušení dopravní situace je 
dále navržena místní komunikace umož�ující p�ímé spojení sm�rem na Bý�inu, respektive 
na Bakov nad Jizerou. Nov� navrhované pr�myslové plochy jsou od obytné zástavby 
odd�leny širokým pásem sídelní zelen�. Neužívaný objekt zem�d�lské výroby je ur�en pro 
drobnou výrobu a služby.  Plochy pro bydlení jsou navrženy na okrajích stávající zástavby. 
Celkov� se jedná o �ty�i ucelené lokality, vyžadující kompletní zajišt�ní sít�mi technické 
infrastruktury.  

V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost jsou navrženy jen dv� malé plochy 
pro bydlení. 
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Návrh organizace a využití území je podán v p�ehledné form� v grafické �ásti 
dokumentace viz "Hlavní výkres území místní �ásti".  Funk�ní využití p�íslušných ploch 
v�etn� jejich regulace je uvedeno v kapitole  "F. - Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným zp�sobem využití, stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� 
základních podmínek ochrany krajinného rázu". 

 Výhledové rozvojové plochy ur�ené pro pr�mysl ležící severozápadn� od místní 
�ásti Koprník tvo�í dlouhodobou rezervu. 

C.1.4. Urbanistická koncepce místních �ástí Sole�ek, Solec a Malobrat�ice 

           V územním plánu je �ešení všech t�í místních �ástí pojato jako jeden rozptýlený 
urbanistický prostor. P�i napl�ování urbanistické koncepce je nutné udržet stávající sí� 
místních komunikací a zkvalitnit jejich povrch. 

 Místní �ást Sole�ek byla v rámci 2. zm�ny územního plánu dopln�na o rozsáhlejší a 
ucelenou plochu ur�enou pro individuální bydlení.  

  V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost je prostor bývalého velkostatku 
p�e�azen z ploch ob�anské vybavení do ploch smíšených obytných venkovských.  

 V územním plánu je místní �ást Solec �ešena jako kulturní a památkov� hodnotné 
sídlo s vysokým podílem turisticko - rekrea�ních služeb. Záchytné parkovišt� je ur�eno pro 
jednodenní návšt�vníky. P�edpokládá se, že bude využíváno nejen p�šími, ale i cyklisty, 
kte�í zde zaparkují automobil a odtud budou vyjížd�t na kole do rekrea�ní oblasti. V místní 
�ásti se nachází i zem�d�lské za�ízení s vybavením vhodným pro agroturistiku. Plocha 
navržená pro hromadnou rekreaci pom�že v napln�ní chyb�jících ubytovacích kapacit. 
Rozvoj místní �ásti Solec bude závislý i na vzhledu a stavu stavebních objekt�, �ešení 
parteru a jeho vybavení. V návrhu jsou vytypovány plochy pro parkov� upravenou zele�. 

 Návrh urbanistické koncepce místní �ásti Malobrat�ice �eší jižní �ást jako území pro 
zem�d�lskou prvovýrobu, drobnou výrobu a služby. Bude zrušena nebo omezena živo�išná 
produkce v dosavadních, a vzhledem k obytné zástavb� nevyhovujících, objektech. Na 
nov� navržené ploše bude realizována moderní živo�išná výroba.  Nejv�tší �ást 
zastav�ného území je �ešena pro individuální bydlení s vazbou na okolní romantické 
p�írodní prost�edí. Na severním okraji je navržena jedna plocha pro hromadnou rekreaci.    

V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost jsou v místní �ásti Malobrat�ice 
navrženy dv� plochy pro bydlení  

Návrh organizace a využití území je podán v p�ehledné form� v grafické �ásti 
dokumentace viz "Hlavní výkres území místních �ástí".  Funk�ní využití p�íslušných ploch 
v�etn� jejich regulace je uvedeno v kapitole  "F. - Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným zp�sobem využití, stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� 
základních podmínek ochrany krajinného rázu". 

C.1.5. Urbanistická koncepce místní �ásti Bý�ina 

           Urbanistická koncepce místní �ásti Bý�ina využívá vnit�ní rozvojové plochy pro 
návrh individuálního bydlení a drobné arondace na západním okraji. V rámci 2. zm�ny byla 
rozší�ena nabídka ploch pro bydlení  o lokalitu ležící mezi obytnou zástavbou a bývalou 
odchovnou dr�beže.   

V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost je bývalý zem�d�lský areál ur�en 
k p�estavb� na výrobní plochy lehkého pr�myslu s možností jeho rozší�ení ve východním 
sm�ru. Podmínkou realizace výrobních ploch z�stává nutnost vybudovat samostatnou 
p�íjezdovou komunikaci a zajistit výsadbu izola�ní zelen�.Dále jsou navrženy drobné 
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plochy p�estavby stávajícího bydlení pro funkci drobné a �emeslné výroby, jedna plocha 
pro funkci smíšenou obytnou venkovskou a jedna plocha pro bydlení je z výhledu 
p�e�azena do návrhu..   

Jižn� od silnice 2. kat. �. 276 je v prostoru mezi místní komunikací vedoucí ke 
Koprníku a Bose�ským potokem navržena plocha pro lesnickou školku, zásobní zahradu 
pro ve�ejnou zele� obce Kn�žmost, p�ípadn� pro zahradnictví. V rámci této plochy lze po 
posouzení celkového zám�ru jako u jediné funk�ní plochy ozna�ené "sady vinice a 
významné zahrady", realizovat výstavbu provozních budov.   

Návrh organizace a využití území je podán v p�ehledné form� v grafické �ásti 
dokumentace viz "Hlavní výkres území místní �ásti".  Funk�ní využití p�íslušných ploch 
v�etn� jejich regulace je uvedeno v kapitole  "F. - Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným zp�sobem využití, stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� 
základních podmínek ochrany krajinného rázu". 

C.1.6. Urbanistická koncepce místní �ásti Srbsko 

           Územní plán v podstat� nem�nil urbanistickou koncepci místní �ásti. Hlavní 
pozornost byla v�nována plochám hromadné rekreace. Tyto plochy zabírají nejv�tší 
procento zastav�né �ásti sídla a jejich transformace v kvalitativn� hodnotn�jší formy 
ubytování a stravování je nezbytná. Dosud prob�hla �áste�ná transformace rekrea�ního 
areálu �eský Ráj, kde byly vybudovány nové sportovní plochy a objekty, venkovní bazén a 
�áste�n� zkvalitn�no ubytování. Podle schváleného územního plánu z�stává k dispozici 
pouze jedna návrhová plocha pro individuální bydlení. Centrální oblast je ur�ena pro 
parkovou úpravu s vodní plochou, malé parkovišt� a plochou pro vybudování 
polyfunk�ního objektu.    

V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost je na severním okraji místní �ásti 
navržena jedna plocha pro výrobu a skladování – specifická zem�d�lská výroba – VZS. 
Jedná se o zám�r výstavby ran�e v podob� agroturistického za�ízení, které je velmi 
pot�ebné pro oživení rekrea�ních aktivit v �ešeném území. 

Návrh organizace a využití území je podán v p�ehledné form� v grafické �ásti 
dokumentace viz "Hlavní výkres území místní �ásti".  Funk�ní využití p�íslušných ploch 
v�etn� jejich regulace je uvedeno v kapitole  "F. - Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným zp�sobem využití, stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� 
základních podmínek ochrany krajinného rázu". 

 Názory na urbanistickou koncepci jižního b�ehu Komárovského rybníka jsou dosud 
rozporné a ne zcela vyjasn�né. Nedošlo k dohod� mezi orgány státní správy a Obcí 
Kn�žmost na jejím �ešení. Podle p�edstav obce a zpracovatel územního plánu je žádoucí v 
této lokalit� dále rozvíjet cestovní ruch a rekreaci. 

C.1.7. Urbanistická koncepce místní �ásti Lítkovice 

           Ve schváleném územním plánu v�etn� jeho zm�n byla hlavní pozornost v�nována 
rozmíst�ní jednotlivých ploch p�íslušných funk�ních složek. Na východní stran� je 
situována plocha pro specifickou zem�d�lskou výrobu, odd�lená od obytné zástavby 
výsadbou stávající sídelní zelen�. Pozemek bývalého velkostatku v�etn� objekt� je ur�en 
pro polyfunk�ní bydlení. Pro obytné funkce jsou využity vnit�ní rozvojové plochy a nov� 
navržené plochy na severozápadním okraji sídla. V p�vodním - schváleném územním plánu 
plocha ur�ená pro drobnou výrobu a služby byla nahrazena plochou pro bydlení. Vzhledem 
ke zm�n� funk�ního využití pozemku a blízkosti železni�ní trat�  bylo nutné zmenšit i jeho 
velikost vhodnou k zastav�ní.  
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V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost je na severním okraji místní �ásti 
navržena jedna plocha rozši�ující  v p�edchozích etapách navrženou plochu pro bydlení. 

Návrh organizace a využití území je podán v p�ehledné form� v grafické �ásti 
dokumentace viz "Hlavní výkres území místní �ásti".  Funk�ní využití p�íslušných ploch 
v�etn� jejich regulace je uvedeno v kapitole  "F. - Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným zp�sobem využití, stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� 
základních podmínek ochrany krajinného rázu". 

C.1.8. Urbanistická koncepce místní �ásti Chlumín 

           Urbanistická koncepce vychází z p�edstavy využít vnit�ní rozvojové plochy místní 
�ásti Chlumín. Hlavní kompozi�ní osu tvo�í místní komunikace, která je jen minimáln� 
dopravn� zatížená.  V rámci 2. zm�ny územního plánu byl �ešen požadavek na využití 
jihovýchodního okraje sídla k individuálnímu bydlení. Nov� navržené komunikace  jsou 
�ešeny tak, aby bylo možné výstavbu realizovat postupn�. S cílem dosáhnout kvalitn�jšího 
životního prost�edí jsou v územním plánu navrženy plochy k zatravn�ní a pro založení 
sad�. V okolí místní �ásti Chlumín je deficit vzrostlé vysokorostoucí zelen�. Proto jsou 
vyzna�eny rozsáhlejší plochy pro výsadbu izola�ní zelen� ve vazb� na zem�d�lské provozy 
a podél komunikací. Navrhuje se do Chlumína zavést nové cyklotrasy. Kompozi�ní osou 
p�írodního prost�edí je Koprnický potok, rozd�lující zástavbu na dv� �ásti. V návrhu se 
po�ítá s obnovením n�kdejší vodní plochy u silni�ní komunikace a vybudování nové vodní 
plochy jižn� od sídla. Navržené vodní plochy plní zejména hospodá�ské a krajinotvorné 
funkce. 

V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost  je navržena jedna plocha 
k p�estavb�. Jedná se o �ást bývalého zem�d�lského za�ízení, které je navrženo pro funkci 
smíšenou obytnou venkovskou. Na tuto plochu navazuje další, ur�ená pro bydlení, ležící na 
dosud nezastav�né ploše. Dále je navržena jedna plocha pro bydlení u Koprnického potoka 
a jedna plocha pro hromadnou rekreaci. Zájem o výstavbu v místní �ásti Chlumín je dosud 
z d�vod� nedostate�né vybavenosti sít�mi technické infrastruktury minimální. Lze 
p�edpokládat, že rozší�ením nabídky ploch vhodných k výstavb�, dojede k oživení zájmu o 
tuto �ást území.  

Návrh organizace a využití území je podán v p�ehledné form� v grafické �ásti 
dokumentace viz "Hlavní výkres území místní �ásti".  Funk�ní využití p�íslušných ploch 
v�etn� jejich regulace je uvedeno v kapitole  "F. - Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným zp�sobem využití, stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� 
základních podmínek ochrany krajinného rázu". 

C.1.9. Urbanistická koncepce místní �ásti Násedlnice 

           Vzhledem k faktu, že místní �ást Násedlnice leží na k�ižovatce silnic 3. kat., které ji 
spojují s v�tším množstvím obdobných sídel, a které nejsou dopravn� p�íliš zat�žované, 
uvažuje se s výstavbou pro bydlení i podél t�chto komunikací. Zde se nacházejí pom�rn� 
velké vnit�ní rezervy ploch vhodných k zástavb�.  

V rámci 2. zm�ny územního plánu byla  navržena jedna v�tší lokalita pro výstavbu 
individuálního bydlení. Vzhledem k tomu, že tato navržená plocha pro bydlení nebyla 
ob�any obce ani p�ípadnými investory akceptována a z hlediska majetkoprávních bylo 
zvolené �ešení nepr�chodné, došlo po dohod� obce s vlastníky nemovitostí a pozemk� 
k dohod� na p�epracování sporného území. Upravený návrh �ešící výstavbu na 
severozápadním okraji místní �ásti je sou�ástí 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost. Dále je 
navržena další samostatná plocha pro bydlení na východním okraji Násedlnice. 
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Ve schváleném územním plánu se po�ítá s využitím stávajícího h�išt� pro výstavbu 
lépe vybaveného sportovního za�ízení. Areál zem�d�lské farmy, který se nachází východn� 
od zastav�ného obytného území je možné rozší�it východním sm�rem. Zásadním 
požadavkem je vytvo�ení dostate�n� širokého pásu izola�ní zelen� a nezastav�ní zahrad 
rodinných dom�, jak je ozna�eno ve výkresové �ásti dokumentace. Cílem je pohledov� 
zakrýt stávající zem�d�lské objekty, které svým m��ítkem a hmotou nevhodn� dominují 
širokému okolí místní �ásti Násedlnice. Celková urbanistická koncepce je umocn�na 
návrhem masivní výsadby stromo�adí podél komunikací a vodote�í.   

Návrh organizace a využití území je podán v p�ehledné form� v grafické �ásti 
dokumentace viz "Hlavní výkres území místní �ásti".  Funk�ní využití p�íslušných ploch 
v�etn� jejich regulace je uvedeno v kapitole  "F. - Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným zp�sobem využití, stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� 
základních podmínek ochrany krajinného rázu". 

C.1.10. Urbanistická koncepce místní �ásti Úhelnice 

            Urbanistická koncepce místní �ásti Úhelnice vychází z požadavku využít stávající 
vnit�ní územní rezervy p�edevším pro obytné polyfunk�ní území a �áste�n� pro individuální 
obytnou zástavbu. Centrum sídla umož�uje p�estavbu i novou výstavbu polyfunk�ních 
obytných objekt�. V rámci 2. zm�ny územního plánu nov� navrhované plochy pro 
individuální bydlení navázaly na ty, které byly vytypovány v p�edchozích etapách. 
Propojením komunikací nov� navrhovaných ploch pro bydlení vznikne i nová ulice, která 
úhlop�í�n� propojí stávající ulice. Na západním okraji je navržena malá lokalita 
individuálního bydlení. 

 Zkušební areál Škody Mladá Boleslav je samostatným prvkem v urbanistické 
koncepci a neovliv�uje vlastní sídlo. 

V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost  jsou navrženy dv� plochy pro 
bydlení vypl�ující v podstat� stávající zástavbu.  

Návrh organizace a využití území je podán v p�ehledné form� v grafické �ásti 
dokumentace viz "Hlavní výkres území místní �ásti".  Funk�ní využití p�íslušných ploch 
v�etn� jejich regulace je uvedeno v kapitole  "F. - Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným zp�sobem využití, stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� 
základních podmínek ochrany krajinného rázu". 

 

C.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch sídelní zelen� 

P�ehled navrhovaných zastavitelných ploch a ploch sídelní zelen� je patrný z 
výkresové dokumentace (viz  hlavní výkresy místních �ástí). Charakteristiky ploch 
(pozemk�) jsou dány jejich  funk�ním za�azením, které jsou definovány v kapitole F. 

 

C.2.1. P�ehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území  

a ploch sídelní zelen�  

P�ehled se týká jen vybraných ploch navržených v rámci zm�ny �. 3 územního 
plánu Kn�žmost, p�ípadn� zastavitelných ploch navržených ve schváleném územním plánu, 
u kterých došlo ke zm�n� v jejich plošném vymezení.  
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Místní �ásti Kn�žmost a Žantov  
ozna�ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha  

Z1.1 plochy výroby a skladování, lehký pr�mysl - VL  3,830  3,830  
Z1.2 plochy ob�anského vybavení, plochy pro 

t�lovýchovu a sport – OS     1,327  1,327 
Z1.5 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,792  0,792 
Z1.7 plochy vodní a vodohospodá�ské – W   0,267  0,267 
Z1.9 plochy technické infrastruktury  

inženýrské sít� – TI      0,213  0,213 
WR01 zele� ochranná a izola�ní – ZO, sou�ást ve�ejn� 

prosp�šného opat�ení ke zvyšování       
 reten�ní schopnosti území     0,726  0,726 

Místní �ásti Suhrovice, Drhleny a �ížovka  
ozna�ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha  
Z2.2 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,615  0,615 
Z8.1 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,988  0,988  
Z8.2 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,097  0,097 
Z8.3 plochy rekreace, plochy staveb 

pro rodinnou rekreaci – RI     0,040  0,040 
Z8.4 plochy rekreace, plochy staveb 

pro rodinnou rekreaci – RI     0,285  0,285 
Z8.6 plochy vodní a vodohospodá�ské – W   4,136   
 plochy dopravní infrastruktury – místní  

komunikace IV.t�. – DSU     0,176 
plochy ob�anského vybavení, komer�ní  
za�ízení malá a st�ední – OM     0,179  4,491 

Z8.7 plochy technické infrastruktury  
inženýrské sít� – TI      0,086  0,086 

Z8.9 plochy ob�anského vybavení, plochy pro 
t�lovýchovu a sport – OS     0,074  0,074 

Z8.10 plochy rekreace, plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci – RI     0,228  0,228 

Z8.12 plochy rekreace, plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci – RI     0,088  0,088 

Místní �ást Koprník 
ozna�ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha  

Z4.2 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,057  0,057 

Z4.3 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,295  0,295 

Z4.4 plochy technické infrastruktury  
inženýrské sít� – TI      0,109  0,109 

Místní �ásti Sole�ek, Solec a Malobrat�ice  
ozna�ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha 
Z6.3 plochy technické infrastruktury  
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inženýrské sít� – TI      0,060   
plochy dopravní infrastruktury – místní  
komunikace IV.t�. – DSU     0,049  0,109 

Z6.4 plochy technické infrastruktury  
inženýrské sít� – TI      0,100  0,100  

Z2.1 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,786  0,786 
Z2.4 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,346  0,346 
Z2.5 plochy technické infrastruktury  

inženýrské sít� – TI      0,080  0,080  

Místní �ást Bý�ina  
ozna�ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha 
P1.10 plochy výroby a skladování, lehký pr�mysl - VL  0,783  0,783 
P1.11 plochy výroby a skladování,        
 drobná a �emeslná výroba - VD    0,186  0,186 
Z1.10 plochy výroby a skladování, lehký pr�mysl - VL  0,541  0,541 
Z1.12 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,285   

zele� ochranná a izola�ní – ZO,    0,094  0,379 
Z1.13 plochy smíšené obytné, venkovské – SV   0,116  0,116 
Z1.16 plochy technické infrastruktury  

inženýrské sít� – TI      0,116   
 plochy dopravní infrastruktury – místní  

komunikace IV.t�. – DSU     0,093  0,209 

Místní �ást Srbsko  
ozna�ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha 
Z7.1 plochy rekreace – hromadná rekreace - RH   5,870  5,870 
Z7.2 plochy výroby a skladování, specifická      
 zem�d�lská výroba – VZS     1,172 
 plochy rekreace – hromadná rekreace - RH   0,019  

plochy dopravní infrastruktury – místní  
komunikace IV.t�. – DS1D     0,218 
plochy dopravní infrastruktury – místní  
komunikace IV.t�. – DSU     0,290 
zele� ochranná a izola�ní – ZO,    0,032  1,731 

Z7.4 plochy technické infrastruktury  
inženýrské sít� – TI      0,095   

 plochy dopravní infrastruktury – místní  
komunikace IV.t�. – DSU     0,041  0,136 

Místní �ást Lítkovice  
ozna�ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha  
Z3.4 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,401   

plochy dopravní infrastruktury – místní  
komunikace IV.t�. – DS1D     0,060  0,461 

Z3.7 plochy technické infrastruktury  
inženýrské sít� – TI      0,075  0,075 
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Místní �ást Chlumín  
ozna�ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha 
P3.6 plochy smíšené obytné, venkovské – SV   0,542  0,542 
Z3.1 plochy rekreace – hromadná rekreace - RH   0,552  0,552 
Z3.2 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,536  0,536 
Z3.3 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,405  0,405 
Z3.8 plochy technické infrastruktury  

inženýrské sít� – TI      0,098   
 plochy dopravní infrastruktury – místní  

komunikace IV.t�. – DSU     0,140  0,140 

Místní �ást Násedlnice  
ozna�ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha  
Z5.1 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,907  0,907 
Z5.2 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  3,106   

plochy dopravní infrastruktury – místní  
komunikace IV.t�. – DS1D     0,315   
plochy technické infrastruktury  
inženýrské sít� – TI      0,084  
zele� ochranná a izola�ní – ZO,    0,364  3,869 

Místní �ást Úhelnice 
ozna�ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha  
Z9.2 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,224  0,224 
Z9.3 bydlení v rodinných domech, venkovské – BV  0,774  0,774 
Z9.5 plochy technické infrastruktury  

inženýrské sít� – TI      0,100  0,100  
  

C.2.2. P�ehled ploch u kterých došlo ke zm�n� zp�sobu jejich využití  

P�ehled se týká jen ploch u kterých došlo ke zm�n� zp�sobu jejich využití 
navržených v rámci zm�ny �. 3 územního plánu, podle schváleného zadání zm�ny �. 3 
územního plánu SÚ Kn�žmost (ze dne 5.11.2008).  

Místní �ásti Kn�žmost a Žantov  
ozna�ení funkce plochy p�vodní / funkce plochy navržená     
plochy          
Zf1.3  plochy individuálního bydlení venkovského typu – BV  /  plochy smíšené 
obytné venkovské - SV   

Zf1.4  plochy místních komunikací, lesní a polní cesty  /  plochy zem�d�lské, louky 
a pastviny, drnový fond - NZL  

Zf1.8  místní komunikace, funk�ní t�ída – D1  /  bydlení v rodinných domech, 
venkovské - BV  

Zf1.15  drobná výroba a služby – PV.2  /  bydlení v rodinných domech, venkovské - 
SV  
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Místní �ást Lítkovice  
ozna�ení funkce plochy p�vodní / funkce plochy navržená     
plochy          

Zf3.5  zastavitelné území ob�anského vybavení – OV.1  /  plochy smíšené obytné 
venkovské - SV  

Místní �ást Násedlnice  
ozna�ení funkce plochy p�vodní / funkce plochy navržená     
plochy          

Zf5.4  plochy individuálního bydlení venkovského typu – BV  /  plochy systému 
sídelní zelen�, zele� soukromá a vyhrazená - ZS  

Místní �ást Sole�ek  
ozna�ení funkce plochy p�vodní / funkce plochy navržená     
plochy          

Zf6.2  zastavitelné území ob�anského vybavení – OV.1  /  plochy smíšené obytné 
venkovské - SV  

Místní �ást Srbsko  
ozna�ení funkce plochy p�vodní / funkce plochy navržená     
plochy          

Zf7.3  zem�d�lská výroba, výrobní služby a sklady malokapacitního char.  – ZV.2  
/  plochy smíšené obytné venkovské - SV  

Místní �ást �ížovka  
ozna�ení funkce plochy p�vodní / funkce plochy navržená     
plochy          

Zf8.11  plochy individuálního bydlení venkovského typu – BV  /  plochy systému 
sídelní zelen�, zele� soukromá a vyhrazená - ZS  

Místní �ást Úhelnice  
ozna�ení funkce plochy p�vodní / funkce plochy navržená     
plochy          

Zf9.4  plochy místních komunikací, lesní a polní cesty  /  plochy systému sídelní 
zelen�, zele� soukromá a vyhrazená - ZS  

 

C.3. Celková bilance ploch 

Celková bilance ploch se týká jen ploch navržených v rámci zm�ny �. 3 územního 
plánu Kn�žmost, 

Plochy ur�ené k zástavb�   26,446 ha 

Dopravní plochy      1,382 ha 

Ve�ejn� prosp�šné stavby     1,429 ha 

Vodní a vodohospodá�ské stavby    4,403 ha 

 

C.4.  Koncepce ob�anského vybavení 

Zm�nou �.3 návrhu územního plánu Kn�žmost se koncepce ob�anského vybavení 
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nem�ní.  

Koncepce ob�anského je v podstat� p�edur�ena rozmíst�ním stávajících objekt� a 
areál�. Ob�anské vybavení vychází jednak z místních pot�eb obyvatel a dále z pot�eb 
rozvoje turistiky a cestovního ruchu. V místní �ásti Kn�žmost se nacházejí objekt obecního 
ú�adu s poštou a informa�ním st�ediskem, mate�ská škola, základní škola, rekrea�ní 
venkovní bazén, sportovní areál s krytou tenisovou halou a sokolovnou, st�elnice s hotelem, 
d�m s pe�ovatelskou službou, lékárna, zdravotní st�edisko a �ada objekt� s dalšími provozy 
ob�anské vybavenosti orientované na stravování a prodej. V ostatních místních �ástích 
�ešeného území se ob�anská vybavenost vyskytuje minimáln�. V místní �ásti Srbsko je 
prodejna potravin, v místní �ásti Násedlnice hostinec. Soust�ed�ní ob�anské vybavenosti do 
místní �ásti Kn�žmost, která je p�irozeným centrem oblasti a plní funkci st�ediskové obce, 
je p�irozené a pln� saturuje pot�eby místních obyvatel a rekreant� a �áste�n� i jednodenních 
návšt�vník�.   

V místní �ásti Kn�žmost se nachází objekt místních dobrovolných hasi�� s 
dostate�ným zázemím a územní rezervou pro p�ípadné další jeho rozší�ení. V místní �ásti 
Násedlnice se nachází malá zbrojnice dobrovolných hasi��.  

S rozši�ováním ob�anského vybavení pro pot�eby trvale bydlících obyvatel se do 
malých místních �ástí, vzhledem k dojíž	kovým vzdálenostem a malému po�tu trvale 
bydlících obyvatel, neuvažuje.  

Nov� navrhované plochy ob�anské vybavenosti, respektive pro tuto funkci 
vytypované objekty, jsou ur�eny p�edevším pro rozvoj turistiky a rekreace.  

V návrhu zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost je navržena jedna plocha pro 
skladování kontejner� a ostatního materiálu v majetku obce. Tato plocha není ur�ena pro 
skladování nebezpe�ných, ho�lavých, výbušných, zdraví škodlivých látek �i materiál� jinak 
ohrožujících životní prost�edí.  

 

D. Koncepce ve�ejné infrastruktury, v�etn� podmínek pro její umís�ování 

 

D.1.  Návrh koncepce technického vybavení 

Návrh 3. zm�ny územního plánu obce respektuje s výjimkou p�eložky vedení plynu 
STL, a p�eložky a nahrazení venkovního vedení elektrické energie VN za podzemní 
kabelové vedení VN v prostoru Drhlen navržené �ešení sítí technické infrastruktury 
navržené v platném územním plánu Kn�žmost.   

          V celém �ešeném území se po�ítá s nár�stem pot�eby plynu, elektrické energie a 
pitné vody. Rostoucí pot�eby energií a vody budou závislé p�edevším na rostoucím po�tu 
trvale bydlících obyvatel a rekreant�, dále na charakteru pr�myslové výroby na nov� 
osvojovaných pozemcích. Návrh plynofikace a elektrifikace dalších místních �ástí je 
dlouhodobou koncepcí, jejímž cílem je snížit zat�žování životního prost�edí zplodinami 
fosilních paliv, které v sou�asnosti p�edstavují hlavní zdroj energie. 

D.1.1. Rozvody elektrické energie VN 

V sou�asné dob� je zásobování elektrickou energií zajišt�no jak pro b�žný provoz, 
tak i pro �áste�né vytáp�ní a oh�ev teplé užitkové vody v dostate�né mí�e. 
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Místní �ásti Kn�žmost a Žantov        

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost nedochází k žádným zm�nám. 
V platnosti z�stává �ešení vedení elektrické energie podle schváleného územního plánu.  

 

Místní �ásti Suhrovice, Drhleny a �ížovka 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je v prostoru rybníka Ši	ák navrženo 
p�eložení a nahrazení stávajícího venkovního vedení elektrické energie VN za podzemní 
kabelové vedení VN. Jinak v platnosti z�stává �ešení vedení elektrické energie podle 
schváleného územního plánu.. 

Celková délka nov� navrhovaného podzemního  kabelového vedení VN  je 346 m..  

Místní �ást Koprník 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost nedochází k žádným zm�nám. 
V platnosti z�stává �ešení vedení elektrické energie podle schváleného územního plánu.  

Místní �ásti Sole�ek, Solec a  Malobrat�ice,  

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost nedochází k žádným zm�nám. 
V platnosti z�stává �ešení vedení elektrické energie podle schváleného územního plánu.  

Místní �ást Bý�ina 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost nedochází k žádným zm�nám. 
V platnosti z�stává �ešení vedení elektrické energie podle schváleného územního plánu.  

Místní �ást Srbsko 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navržena jedna trafostanice na 
severním okraji místní �ásti Srbsko poblíž budoucího ran�e Tilton. Do trafostanice je 
navrženo vedení elektrická energie podzemním kabelem VN.  

Celková délka nov� navrhovaného podzemního  kabelového vedení VN  je 187 m.  

Místní �ást Lítkovice 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost nedochází k žádným zm�nám. 
V platnosti z�stává �ešení vedení elektrické energie podle schváleného územního plánu.  

Místní �ást Chlumín 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost nedochází k žádným zm�nám. 
V platnosti z�stává �ešení vedení elektrické energie podle schváleného územního plánu.  

Místní �ást Násedlnice 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost nedochází k žádným zm�nám. 
V platnosti z�stává �ešení vedení elektrické energie podle schváleného územního plánu.  

Místní �ást Úhelnice 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost nedochází k žádným zm�nám. 
V platnosti z�stává �ešení vedení elektrické energie podle schváleného územního plánu.  

D.1.2. Kanalizace deš�ová 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo krátké vedení deš�ové 
kanalizace od nov� navrhované vodní plochy do deš�ové kanalizace navržené ve 
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schváleném územním plánu Kn�žmost. Dále v platnosti z�stává �ešení deš�ové kanalizace 
podle schváleného územního plánu.  

Celková délka nov� navrhované deš�ové kanalizace je 73 m. 

D.1.3. Kanalizace splašková 

Místní �ásti Kn�žmost a Žantov 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo vedení splaškové 
kanalizace k nov� navrhované ploše Z1.1 a další v�tev k p�ilehlé bytové zástavb�. Dále 
v platnosti z�stává �ešení splaškové kanalizace podle schváleného územního plánu.   

              Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace je 322 m.  

Místní �ásti Suhrovice, Drhleny a �ížovka 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo vedení splaškové 
kanalizace zajiš�ující odvod splaškových z v�tší �ásti území do �istírny odpadních vod 
umíst�né pod rybníkem Ši	ák.  

Sí� splaškové kanalizace je �ešena ve dvou základních v�tvích. Prvá z nich odvádí 
gravita�n� splašky z prostoru Suhrovic do nejníže umíst�ného bodu, odkud je p�e�erpávána 
do gravita�ního vedení splaškové kanalizace z prostoru chatové zástavby na severním 
okraji místní �ásti Suhrovice. Druhá v�tev odvádí gravita�n� splaškové vody z Drhlen a 
�ížovky do prostoru nad rybníkem Ši	ák (severní okraj parkovišt�), odkud je p�e�erpávána 
do gravita�ního vedení splaškové kanalizace z prostoru chatové zástavby na severním 
okraji místní �ásti Drhleny. 

            Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace v�tev Suhrovice je 
1758 m a 72 m výtla�ného vedení. 

Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace v�tev Drhleny a 
�ížovka je 4018 m a 122 m výtla�ného vedení. 

Místní �ást Koprník 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo vedení splaškové 
kanalizace zajiš�ující gravita�n� odvod splaškových vod z v�tší �ásti území do �istírny 
odpadních vod umíst�né na b�ehu Kn�žmostského potoka. 

Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace Koprník je 2240 m. 

Místní �ásti Sole�ek, Solec a  Malobrat�ice,  

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo vedení splaškové 
kanalizace zajiš�ující odvod splaškových vod v každé místní �ásti samostatn� do 
samostatné �istírny odpadních vod. V místních �ástech Sole�ek a Solec jsou navrženy 
gravita�ní vedení odvodu splaškových vod. V místní �ásti Malobrat�ice se jedná o dv� 
v�tve gravita�ní splaškové kanalizace, z nichž jedna je vedena p�ímo do �istírny odpadních 
vod. Druhá v�tev soust�e	uje odvod splaškových vod z východního okraje místní �ásti do 
jednoho bodu, odkud je p�e�erpávána do v�tve první. 

Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace Sole�ek je 775 m. 

Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace Solec je 733 m. 

   Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace Malobrat�ice je 
1517 m a 247 m výtla�ného vedení. 
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Místní �ást Bý�ina 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo vedení splaškové 
kanalizace zajiš�ující gravita�n� odvod splaškových vod z v�tší �ásti území do �istírny 
odpadních vod umíst�né na b�ehu Bý�inského potoka. 

Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace Bý�ina je 840 m.  

Místní �ást Srbsko 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo vedení splaškové 
kanalizace zajiš�ující gravita�n� odvod splaškových vod z v�tší �ásti území do �istírny 
odpadních vod umíst�né na b�ehu bezejmenné vodote�e. 

Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace Srbsko je 1211 m.  

Místní �ást Lítkovice 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo vedení splaškové 
kanalizace zajiš�ující gravita�n� odvod splaškových vod z v�tší �ásti území do �istírny 
odpadních vod umíst�né na b�ehu bezejmenné vodote�e. 

Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace Lítkovice je 860 m.  

Místní �ást Chlumín 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo vedení splaškové 
kanalizace zajiš�ující odvod splaškových vod do �istírny odpadních vod umíst�né na b�ehu 
Koprnického potoka. Jedná  se o dv� v�tve gravita�ní splaškové kanalizace, z nichž do 
jedné je zavedeno p�e�erpávání splaškových vod z jižní, níže položené rozvojové lokality. 

Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace Chlumín je 747 m 
a 97 m výtla�ného vedení. 

Místní �ást Násedlnice 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo vedení splaškové 
kanalizace zajiš�ující gravita�n� odvod splaškových vod z v�tší �ásti území do �istírny 
odpadních vod umíst�né na západním okraji místní �ásti Násedlnice. Vy�išt�né odpadní 
vody jsou odvedeny pomocí zatrubn�ného vedení do odvod�ovacího strouhy a následn� do 
Kn�žmostského potoka. 

       Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace Násedlnice je 1273 m.  

Místní �ást Úhelnice 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je navrženo vedení splaškové 
kanalizace zajiš�ující gravita�n� odvod splaškových vod z v�tší �ásti území do �istírny 
odpadních vod umíst�né na západním okraji místní �ásti Úhelnice. Vy�išt�né odpadní vody 
jsou odvedeny pomocí zatrubn�ného vedení do odvod�ovacího strouhy a následn� do 
Kn�žmostského potoka. 

        Celková délka nov� navrhované gravita�ní splaškové kanalizace Úhelnice je 1687 m.  

D.1.4. Zásobování pitnou vodou 

V rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost se koncepce zásobování pitnou vodou 
nem�ní. Stávající rozvody pitné vody jsou dopln�ny o trasy zajiš�ující zásobování pitnou 
vodou nov� navržené lokality.  

Místní �ásti Kn�žmost, Žantov, Bý�ina, Koprník, Násedlnice, Lítkovice a Sole�ek 
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           Stávající skupinový vodovod �eší zásobování pitnou vodou uvedené místní �ásti s 
výjimkou Sole�ku. Skupinový vodovod je propojen s vodovodem obce Buda. Zdrojem 
vody pro skupinový vodovod jsou dva podzemní vrty K1 a K2 v prameništi Drhleny. V 
sou�asnosti je využíván vrt K2. Povolení k odb�ru podzemní vody z vodního zdroje je 
stanoveno na množství Qmax 19 l/sek. Vrt K1 má využitelnou vydatnost 18 - 20 l/sek.  
Pot�ebná vydatnost vodního zdroje pro pot�eby stávajícího po�tu obyvatel (1350) 
napojených na skupinový vodovod v obci Kn�žmost je 1,57 l/sek. Údaje jsou po�ítány 
podle sou�asné pr�m�rné spot�eby, která uvádí pr�m�rnou  pot�ebu vody 100 l/os/den. Pro 
pot�eby vyplývající z návrhu 2. zm�ny územního plánu je však nutné po�ítat s kapacitou 
rozší�enou o 90%, p�ipadajících na nov� navrhované rozvojové plochy a 10% na 
jednodenní návšt�vníky. V kone�ném výsledku m�že být  maximální spot�eba pitné vody 

270 m
3
/den, což p�edstavuje využitelnou vydatnost vodního zdroje 3,14 l/sek. Uvedená 

spot�eba po�ítá s využíváním pitné vody pouze pro ú�ely osobní pot�eby obyvatel obce 
(100 l/osoba/den), tzn. že na zalévání zahrad bude používána pouze voda z lokálních zdroj� 
jednotlivých obyvatel. I když stávající vydatnost vodního zdroje se jeví dostate�ná pro 
pot�eby obyvatel, je nutné po�ítat se spot�ebou pitné vody pro zem�d�lství a pr�mysl.           

Ve schváleném územním plánu v místních �ástích Kn�žmost, Žantov, Bý�ina, 
Koprník, Násedlnice a Lítkovice dopln�ní vodovodní sít� p�edstavuje rozší�ení vodovodu 
do navrhovaných lokalit a p�ípadné  zokruhování rozvod�. Pro místní �ást Sole�ek je 
navrženo p�ipojení na skupinový vodovod Kn�žmost. Dále je navrženo propojení 
skupinového vodovodu Kn�žmost s vodovodem Suhrovice. 

Na výkresové dokumentaci jsou navrhované trasy vyzna�eny. Trasy navržené 
v rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost jsou ozna�eny indexy ve�ejn� prosp�šných 
staveb.  

Celková délka tras navrhovaných ve zm�n� �. 3. územního plánu Kn�žmost je : 

Kn�žmost a Žantov         0 m 

Bý�ina           0 m 

Koprník          0 m 

Násedlnice      604 m 

Lítkovice          0 m 

Sole�ek          0 m 

Místní �ásti Suhrovice, Drhleny a �ížovka 

          Stávající sí� vodovodu Suhrovice využívá místní prameništ� s využitelnou kapacitou 
0,20 l/sek. Z tohoto vodovodu je zásobována místní �ást Suhrovice a zem�d�lský areál. V 
místní �ásti Drhleny je malý vodovod využívající místní prameny s celkovou využitelnou 
vydatností 1,3 l/sek. Z n�j je zásobována jen �ást zástavby. Zakreslení stávajících rozvod� 
vodovodu Surovice je provedeno na základ� ÚAP. Místní �ást �ížovka využívá výv�ry na 
lesním pozemku p.�.217/28 k.ú. Suhrovice k zásobování místního vodovodu pro chatovou 
zástavbu. Využitelná vydatnost vodních zdroj� pro �ížovku je 0,6 l/sek.  

 S ohledem na výkyvy (vlivem sezónní rekreace) ve spot�eb� pitné vody v místních 
�ástích Suhrovice, Drhleny a �ížovka je navrženo propojení vodovodu Suhrovice se 
skupinovým vodovodem Kn�žmost. Dále bylo navrženo prodloužení vodovodu do místní 
�ásti Drhleny a zajišt�ní zásobování pitnou vodou nov� navrhované plochy pro výstavbu. 
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          V rámci zm�ny �. 3 územního plánu Kn�žmost není navrženo další rozší�ení stávající 
�i d�íve navržené vodovodní sít�. 

Místní �ásti Solec a Malobrat�ice 

           Pro místní �ásti Solec a Malobrat�ice se zpracovává projekt zásobování vodou 
z vodovodu Obruby. V sou�asnosti probíhá ov��ení využitelnosti vodních zdroj� 
a stávajícího vodovodu Obruby. Rozší�ení zásobování pitnou vodou na místní �ásti Solec 
a Malobrat�ice bude možné v p�ípad�, že vodovod Obruby bude vyhovovat z hlediska 
vydatnosti a výtlaku. 

       Celková délka navrhovaných tras v rámci 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost je 70 m. 

Místní �ást Srbsko 

           Místní �ást Srbsko je vybavena vlastní vodovodem. Ten je zásobován z pramen� 
severn� od osady Zakopaná - obec Branžež, která z tohoto pramene zásobuje vlastní 
vodovod. Využitelná vydatnost vodního zdroje pro oba vodovody je 15,0 l/sek. Rekrea�ní 
oblast kolem Komárovského rybníka je napojena na vodovod obce Branžež. 

 V návrhu 2. zm�ny územního plánu se rozší�ení vodovodu týká jediné v�tv� na 
severním okraji zástavby. 

          V rámci zm�ny �. 3 územního plánu Kn�žmost není navrženo další rozší�ení stávající 
�i d�íve navržené vodovodní sít�. 

Místní �ást Chlumín 

           V místní �ásti Chlumín není vzhledem k po�tu trvale žijících obyvatel �ešen 
centrální rozvod pitné vody. Spot�eba pitné vody bude kryta z lokálních zdroj� - studní. 

Místní �ást Úhelnice 

Místní �ást Úhelnice je napojena na m�stský vodovod ze zkušebního okruhu Škoda 
Mladá Boleslav.  

V schváleném územním plánu se po�ítá s rozvodem do rozvojových lokalit a 
�áste�ným zokruhováním rozvod�.    

          V rámci zm�ny �. 3 územního plánu Kn�žmost není navrženo další rozší�ení stávající 
�i d�íve navržené vodovodní sít�. 

D.1.5. Zásobování plynem 

           V sou�asnosti jsou plynofikovány místní �ásti Kn�žmost, Žantov, Suhrovice a 
Drhleny. P�epravní kapacita místní st�edotlaké sít� je dostate�ná pro zásobování nov� 
navrhovaných rozvojových ploch v místních �ástích Kn�žmost, Žantov, Suhrovice a 
Drhleny.  S rozší�ením plynofikace do dalších místních �ástí se neuvažuje. 

          V rámci zm�ny �. 3 územního plánu Kn�žmost není navrženo další rozší�ení stávající 
�i d�íve navržené sít� rozvod� STL ani VTL. 

D.1.6. Sd�lovací sít� a za�ízení 

�ešeným územím prochází dálkové sd�lovací kabely SPT Telecom. Ve schváleném 
územním plánu, se po�ítá s p�eložením dvou kabel� do prostoru komunikací, �ímž dojde k 
uvoln�ní pozemk� pro zástavbu. Jedná se o Dálkový kabel 39e a dálkový optický kabel 
DOK 278. Jejich nové vedení je zaznamenáno ve výkresové �ásti dokumentace. Délka 
navržené p�eložky sd�lovacího kabelu je cca 317 m. 

Místní telefonní sí� je �áste�n� rozvedena do místních �ástí obce.   
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Na �ešeném území se nacházejí t�i za�ízení operátor� mobilních sítí.  

V rámci zm�ny �. 3 územního plánu Kn�žmost není navrženo další rozší�ení 
stávajících �i d�íve navržených sd�lovacích sítí. 
 

D.2.  Návrh koncepce dopravy 

Zm�nou �.3 návrhu územního plánu Kn�žmost se koncepce dopravy nem�ní.  

D.2.1. Železni�ní doprava 

�ešeným územím prochází železni�ní tra� �. 6c - (Bakov - Kopidlno). Osobní 
zastávka je v místní �ásti Lítkovice, osobní a nákladové nádraží je v místní �ásti Koprník. 
Železni�ní doprava pozitivn� ovliv�uje pr�myslovou zónu Koprník. Stávající pr�myslové 
provozy jsou �áste�n� vybaveny železni�ními vle�kami, stejn� lze vybavit i navrhované 
pr�myslové plochy. Vliv osobní železni�ní p�epravy je minimální, nebo� železnice 
neumož�uje p�ímé spojení s nejvýznamn�jším místem pracovních p�íležitostí - m�stem 
Mladá Boleslav.    

D.2.2. Silni�ní doprava 

           Silni�ní doprava je zajiš�ována hustou sítí silnic II. a III.. t�ídy. Dopravní systém 
silnic II. a III. t�. je vyhovující, vozovky v dobrém stavu s bezprašnou úpravou povrchu. 
Místní komunikace jsou ve v�tšin� p�ípad� vyhovující. Pouze pr�jezdní profil silnice 3.kat. 
�.2687 v místní �ásti Kn�žmost v jednom úseku vyhovující není.  

Ve schváleném územním plánu je zakotven návrh nového vedení silnice 2.kat.�.268, 
v poloze nejmén� ovliv�ující zastav�né území místních �ástí Kn�žmost a Žantov.  

V rámci 2. zm�ny územního plánu bylo navrženo nové vedení pr�tahu silnice 
3.kat.�.2687 zastav�ným územím místní �ásti Kn�žmost. To je vedeno v poloze umož�ující 
oboustrannou zástavbu v dostate�ném odstupu od komunikace. Z hlediska dosavadního 
vývoje se spojení nové obytné výstavby s výstavbou správn� dimenzované pr�jezdné 
komunikace jeví jako jediný zp�sob, jak odstranit dosavadní dopravní problémy a zajistit 
tak vyšší míru bezpe�nosti p�i jejich provozu.   

V územního plánu obce Kn�žmost se po�ítá s výstavbou další  autobusové zastávky, 
a to v prostoru u pozemku 101/1 k.ú. Kn�žmost. Z navrhované zastávky je možné �áste�n� 
pokrýt nov� osvojované i stávající území, ur�ené pro bydlení. Návrh dopravního �ešení je 
sou�ástí hlavních výkres�. 

D.2.3. Místní a cyklistické komunikace 

Veškerá nová výstavba je vázána na vybudování pot�ebných obslužných 
komunikací. Stávající i nov� navrhované místní komunikace v zastav�ném území jsou 
navrženy ve funk�ní t�íd� D1 – zklidn�né komunikace obytné zóny. Jako p�íjezdové 
komunikace k n�kterým samostatn� stojícím objekt�m bydlení a k chatovým objekt�m jsou 
využity stávající místní komunikace, polní a lesní cesty (MKN). Ty po zpevn�ní povrchu 
pln� vyhoví požadavk�m na dopravní obsluhu.  

Cílem navrhovaných úprav je zklidn�ní dopravy vytvo�ením bariér omezujících 
rychlost vozidel. Dále je nutné i �ádné dopravní zna�ení a úprava celé plochy pozemku 
komunikace tak, aby byla minimalizována zpevn�ná �ást ve prosp�ch nezpevn�ných.  

Terénní a krajinné pom�ry jsou vhodné pro rekrea�ní cyklistiku a umož�ují bez 
extrémních nárok� na jezdce pr�jezd n�kterými �ástmi �ešeného území. V návrhu 2. zm�ny 
územního plánu jsou zakresleny stávající zna�ené cyklotrasy a vytipovány nové trasy, 
umož�ující bezpe�ný pr�jezd zastav�ným i nezastav�ným územím.  Ty jsou p�evážn� 
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vedeny po stávajících místních komunikacích, polních a lesních cestách a navazují na trasy 
v sousedních obcích. Nov� je ve schváleném územním plánu obce Bose� �ešena samostatná 
cyklostezka Bose� - Kn�žmost, vedená v soub�hu se silni�ní komunikací II. t�. �. 268 
navazující na �ešené území. �ást cyklistických komunikací je vedena po stávajících 
turistických cestách. Stávající místní komunikace – polní a lesní cesty lze ve vybraných 
p�ípadech využít motorovými vozidly a stroji pro obhospoda�ování p�ilehlých jinak 
nep�ístupných pozemk�. 

V rámci zm�ny �. 3 územního plánu Kn�žmost je navržena po dohod� s obcí Bose� 
alternativní cyklotrasa spojující ob� obce, vedená po stávajících polních cestách. 

 V nov� navrhovaných lokalitách musí být, p�i konkrétním �ešení jejich dopravní 
obsluhy, spln�ny podmínky Vyhl.�.501/2006 Sb. a �SN 736110, �l.14.2 pro bezpe�ný 
pr�jezd hasi�ských vozidel. 

D.2.4. Letecká doprava 

Tento druh dopravy a nemá vliv na �ešení územního plánu obce. Severn� od místní 
�ásti Koprník se nachází polní letišt� se zpevn�nou (asfaltovou) p�istávací a vzletovou 
dráhou. V sou�asnosti není pro zem�d�lské ú�ely užíváno. 

 

D.3.  Návrh koncepce nakládání s odpady 

Zm�nou �.3 návrhu územního plánu Kn�žmost se koncepce nakládání s odpady 
nem�ní.  

V �ešeném území obce Kn�žmost vzniká celá �ada odpad�, jejichž likvidace je 
�ešena následujícím zp�sobem. 

           Odpady vznikající u jednotlivých producent� p�sobících v �ešeném území jsou 
likvidovány prost�ednictvím nasmlouvaných odb�r� tj. odvozem mimo �ešené území a 
zpracováním u provozovatel� skládek. 

           Odpady z kategorie zvláštních a nebezpe�ných jsou likvidovány mimo �ešené území, 
p�ípadn� p�echodn� skladovány v prostorech jejich producent�. 

           Tuhý komunální odpad je sbírán prost�ednictvím kontejner�. Jeho likvidace je 
�ešena prost�ednictvím nasmlouvaných odb�r� tj. odvozem mimo �ešené území a 
zpracováním u provozovatel� skládek. 

           Inertní odpady (výkopová zemina, stavební su� atd.) budou likvidovány 
jednotlivými p�vodci a to odvozem na skládky mimo �ešené území, p�ípadn� na skládky 
vytypované a schválené platným územním plánem (dosud nejsou provozovány), nebo 
využity p�i terénních úpravách. 

 

D.4.  Návrh koncepce �ešení požadavk� civilní ochrany 

Zm�nou �.3 návrhu územního plánu Kn�žmost se koncepce �ešení požadavk� 
civilní ochrany nem�ní.  

Objednatelem nebyly stanoveny žádné specifické požadavky na zapracování 
problematiky civilní ochrany pro územní plán obce. Požadavky civilní ochrany jsou 
stanoveny a �len�ny dle § 18 a § 20 vyhlášky 380/2002 Sb.  

Odb�rní místa pro odb�r vody k hašení požár� jsou �ešena pomocí hydrant� v 
nadzemním provedení, napojených na stávající vodovodní sí�. Nov� navrhovaná a 
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rekonstruovaná energetická a telekomunika�ní vedení v zastav�ných �ástech budou 
umíst�na pod zem. Všechny plochy nov� navrhovaných komunikací jsou navrženy tak, aby 
umožnily pr�jezd požárních vozidel a techniky, u slepých komunikací jsou navržena, v 
místech jejich ukon�ení, rozší�ení umož�ující navrhovat obratišt� dle �l. 5.4.9. Technických 
podmínek �. 103. 

Ochrana území p�ed pr�chodem pr�lomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

�ešené území obce Kn�žmost, zahrnující katastrální území Kn�žmost,Srbsko, 
Malobrat�ice, Lítkovice, Suhrovice, Koprník, Násedlnice, Úhelnice a Solec neleží v 
zátopové oblasti.  

Pr�lomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní m�žou být ohroženy stavby pod 
Kn�žmostským rybníkem, a v míst� k�ížení Kn�žmostského potoka se silni�ní komunikací 
2.t�.�.268. Vzhledem ke stávající zástavb�, a jejímu uspo�ádání, v�etn� konfigurace 
okolního terénu je, jako jedno z opat�ení ochrany okolního území, zakázáno realizovat 
stavby ve vzdálenosti menší než 6m od hranice vodního toku, dále se požaduje v t�chto 
místech b�ehy udržovat bez ke�ového a stromového porostu.  

Stávající i nov� navrhované plochy pro výstavbu jsou na severozápadním a 
severním okraji místní �ásti Kn�žmost, na severním okraji v místní �ásti Žantov a na nov� 
navrhované lokalit� individuálního bydlení v Sole�ku ohroženy p�irozenými povodn�mi - 
splachy deš�ových vod a vod z tání sn�hu. V územním plánu jsou okraje zástavby chrán�ny 
pásy izola�ní zelen�, v rámci nich budou vytvo�eny ochranné valy a strouhy odvád�jící 
nebezpe�né vody mimo zastav�né území. V místech v�tší míry ohrožení jsou navrženy 
plochy pro vybudování zdržovacích nádrží. 

Nejnižší výška terénu �ešeného území je 223 m.n.m.  

Zóny havarijního plánování 

 Pro území bývalého okresu Mladá Boleslav, kam spadá i �ešené území obce Bose�, 
se zóny havarijního plánování ne�eší.  

Ukrytí obyvatelstva v d�sledku mimo�ádné události 

 Ukrytí obyvatelstva bude �ešeno podle plánu ukrytí v obci Kn�žmost (doporu�uje se 
obci tento plán zpracovat) v improvizovaných úkrytech, zhotovených silami a prost�edky 
obyvatelstva. K ukrytí se využijí ve stávající i plánované zástavb� prostory v podzemních 
podlažích (1.P.P.), p�ípadn� vhodné prostory v 1. nadzemním podlaží (1.N.P.).  

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

 Evakuace obyvatelstva mimo obec do jiných prostor� není t�eba �ešit. Shromaž	o-
vacím místem bude plocha fotbalového h�išt� nebo objekt tenisové haly. Jde v sou�asnosti 
o kapacitn� nejv�tší stavební objekt vhodný ke shromaž	ování obyvatel a jeho nouzovému 
ubytování, dále je možné využít prostory základní školy. U objekt� ur�ených pro nouzové 
ubytování se po�ítá s možností jeho napojení na mobilní zdroj elektrického proudu. 
Maximální po�et p�ievakuovaných osob ubytovatelných v objektu základní školy je 100 v 
objektu tenisové haly 80.  

Shromaž	ovacím místem pro ostatní místní �ást bude jejich náves. 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

 V obci není trvalý sklad materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. Pro ú�ely 
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci lze využít skladovací prostory 
hasi�ské zbrojnice v Kn�žmost� a skladovací prostor hasi�ského vybavení v Násedlnici.  
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Vyvezení a uskladn�ní nebezpe�ných látek mimo sou�asn� zastav�ná území a 
zastavitelná území obce 

 Na správním území obce Kn�žmost se nenalézají trvale ani p�echodn� žádné 
nebezpe�né látky, které by bylo nutné p�i havárii objektu vyvážet. 

Záchranné, likvida�ní a obnovovací práce pro odstran�ní nebo snížení škodlivých 
ú�ink� kontaminace, vzniklých p�i mimo�ádné události 

 Upozorn�ní obyvatel na mimo�ádné události je provád�no místním rozhlasem. Pro 
pot�eby záchranných, likvida�ních a obnovovacích prací je možno využít pozemek 
p.�.608/1 k.ú. Kn�žmost a p.�. 288/2 k.ú. Koprník.  

Ochrana p�ed vlivy nebezpe�ných látek skladovaných v území 

 Na správním území obce Kn�žmost se nenalézají trvale ani p�echodn� žádné 
nebezpe�né látky. Proto není nutné �ešit ochranu p�ed vlivy nebezpe�ných látek. 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Všechny místní �ásti s výjimkou Chlumína jsou zásobovány z ve�ejných (obecních) 
vodovod�. Celkem je k zásobování pitnou vodou využíváno 6 nezávislých zdroj�. Pro 
nouzové zásobování vodou se využije  nezasažený zdroj pitné vody, nebo n�která ze 
samostatných stávajících studní se zdravotn� nezávadnou vodou a mobilních zdroj�. Pro 
nouzové mobilní zásobování vodou jsou stanovena konkrétní místa. Ta jsou zakreslena v 
grafické �ásti dokumentace.  

Nouzové zásobování obyvatelstva el. energií bude zajiš�ováno pouze pro objekty 
ur�ené k nouzovému ubytování a dále budova obecního ú�adu, jako místo ur�ené pro �ídící 
práce. 

Obecn� lze p�edpokládat, že z hlediska živelných katastrof mohou zastav�né území 
nejvíce ohrozit požáry stavebních objekt�, požáry zem�d�lsky obhospoda�ovaných ploch a 
lesních ploch. Jako únikové cesty lze využít stávající silni�ní komunikace a místní ú�elové 
komunikace. Ve výkresové �ásti dokumentace jsou na samostatné map� zobrazeny 
nejvýznamn�jší prvky �ešení civilní ochrany obce Kn�žmost, vždy samostatn� pro 
jednotlivé místní �ásti.. 

 

E. Koncepce uspo�ádání krajiny, v�etn� vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro zm�ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opat�ení, ochrana p�ed povodn�mi, rekreace, 
dobývání nerost� apod. 

 

E.1.    Koncepce uspo�ádání krajiny 

 Urbanistická koncepce uspo�ádání krajiny navržená ve schváleném územním 
plánu,držená i v následující zm�n� �.1 a �.2 je dodržena i v rámci 3. zm�ny územního plánu 
Kn�žmost. Urbanistická koncepce je založena na udržení rozdílného charakteru krajiny a 
sídel v nich se nacházejících. Území obce Kn�žmost se sestává ze zem�d�lské oblasti ležící 
v jihozápadní �ásti �ešeného území a rekrea�ní oblasti ležící v severovýchodní �ásti. 
Rekrea�ní oblast se nachází v oblasti Vyske�ské pahorkatiny typické pískovcovými 
skalními masivy, s romantickými údolími. Vetší �ást rekrea�ní oblasti spadá do CHKO 
�eský ráj. Zem�d�lská oblast je rovinatá a spadá do Mladoboleslavské kotliny. Mezi 
uvedenými �ástmi území leží p�echodová oblast. Její páte� tvo�í silni�ní komunikace 2.kat. 
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�.268 a na ní ležící místní �ásti Kn�žmost, Žantov, Sole�ek, Solec a Malobrat�ice. V 
jihozápadní �ásti je v malých sídlech podporován rozvoj bydlení a zem�d�lská �innost. 
Výjimkou je místní �ást Koprník, kde je podporován rozvoj pr�myslu. V severovýchodní 
�ásti je podporován rozvoj cestovního ruchu a turistiky. V p�echodové oblasti jsou 
vytvá�eny podmínky p�edevším pro bydlení, �áste�né pro turistiku a cestovní ruch a v 
místní �ásti Kn�žmost i pro pr�myslovou a zem�d�lskou výrobu. 

 Pozemky o malé vým��e (do cca 1000m2) obklopené stávajícími a navrhovanými 
lesy, pozemky sousedící se stávajícími a navrhovanými lesy na svažitých partiích 
nevhodných k zem�d�lskému využití a pozemky v V. t�. ochrany ZPF lze zalesnit za 
podmínky, že se nenachází blíže než 50m od stávající �i územním plánem navržené ploše 
k zastav�ní �i nadzemního liniového vedení sítí technické infrastruktury. Pozemky lze 
zalesnit pouze na základ� souhlasu místn� p�íslušného odboru životního prost�edí. 

E.2.  Návrh územního systému ekologické stability 

   Koncepce územního systému ekologické stability není zm�nou �.3 územního plánu 
Kn�žmost zm�n�na. V rámci zpracování ÚAP a vzhledem k požadavk�m stanovených 
v zadání 3. zm�ny územního plánu sídelního útvaru Kn�žmost došlo ke zm�nám v ozna�ení 
jednotlivých prvk� ÚSES. Dále je nov� zakreslena hranice geoparku �eský Ráj. 

Územní systém ekologické stability byl pro zpracování platného územního plánu 
obce Kn�žmost p�evzat z generelu ÚSES okresu Mladá Boleslav a v podstat� respektován. 
V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost jsou plochy ÚSES korigovány dle ÚAP.  

Dále uvedené údaje jsou zakotveny v platné územní dokumentace – schváleném 
územním plánu Kn�žmost. V p�ípad� vymezení významného krajinného prvku VKP 31 - 
Kn�žmostský rybník a Suhrovice a lokálního biocentra LBC 91, které mají v podstat� 
shodné hranice bylo nutné provést menší korekce jejich vymezení. Tyto prvky ÚSES byly 
do generelu zapracovány bez vyjád�ení Obce Kn�žmost a zasahují do rozvojových ploch, 
které v dob� zpracování "generelu ÚSES" již byly schváleny a zakotveny ve platném 
územním plánu SÚ Kn�žmost. �ešení vzniklé disproporce mezi schváleným územním 
plánem a generelem ÚSES bylo �ešeno kompromisním zp�sobem. Plochy ur�ené 
schváleným územním plánem pro funkci hromadné rekreace z�stávají nezm�n�ny. Plochy 
p�írodního rekrea�ního území a plochy pobytových luk pro rekrea�ní a sportovní využití 
jsou sou�ástí prvk� ÚSES, v definici jejich funkce je up�ednostn�na �ást ochrany p�írody 
p�ed �ástí umož�ující realizaci drobných staveb. Další oblastí kde vznikl rozpor mezi 
schváleným územním plánem a generelem ÚSES je vedení lokálního biokoridoru LBK 110 
p�es zastavitelné území místní �ásti Malobrat�ice. V tomto p�ípad� po prov��ení místní 
situace bylo možné zapracovat vedení LBK 110 do polohy zahrad rodinných dom� a již v 
návrhu 2. zm�ny územního plánu tyto plochy ozna�it jako nezastavitelné.  

  V �ešeném území se územní systém ekologické stability skládá z nadregionálního 
biocentra NRBC 43 - P�íhrazské skály, které je v �ešeném území z �ásti tvo�eno p�írodní 
rezervací P�íhrazské skály. Dále z regionálního biocentra RBC 1229 - Nový rybník, 
Mok�ady, lokálních biocenter LBC 91, LBC 92,  LBC 94, LBC 95, LBC 139, LBC 140, 
LBC 141, LBC 142, LBC 143, LBC 144 a LBC 145. Biocentra jsou propojena regionálními 
biokoridory RBK 8 – Údolí Plakánku, V�žák, RBK 681 – Baba, Nový rybník a RBK 698 – 
Nový rybník, P�íhrazské skály,  dále lokálními biokoridory LBK 74, LBK 106, LBK 108, 
LBK 109, LBK 110, LBK 137, LBK 147 a LBK 148. 

Sou�ástí ÚSES jsou i významné krajinné prvky VKP 26 - Stržák (soustava rybník� 
Buda - Bý�ina), VKP 28 - Rybník u Žaboklik, VKP 29 - Koprnický rybník, VKP 30 - Nový 
rybník a mok�ady, VKP 31 - Kn�žmostský rybník a Suhrovice, VKP 32 - V Rohanech a 
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VKP 33 - Solec. Komplexní návrh územních systém� a prvk� ekologické stability navazuje 
na vymezení chrán�ných zón CHKO �eský ráj. Veškeré plochy ur�ené územním plánem  
Kn�žmost k zastav�ní se nacházejí ve t�etí a �tvrté zón� dle metodiky zón odstup�ované 
ochrany p�írody CHKO �eský Ráj, nebo mimo hranice CHKO. Navrhované plochy k 
zastav�ní neovliv�ují územní systém ekologické stability jako celek, ani p�sobení 
navrhovaných ploch k zastav�ní neovlivní funk�nost jednotlivých prvk� ÚSES. 

Na katastrálním území Koprník se nacházejí  památné stromy, skupina dvou dub� 
letních (p.p.�.201/2) a skupina 11 dub� letních (p.p.�. 10/1 a p.p.�. 202/12).  

�ešené území má p�evažující �ást nezastav�nou a tedy p�írodní. P�esto jsou v 
návrhu zakotveny prvky, posilující ekologickou stabilitu krajiny a snižující dopady z jejího 
intenzivního zem�d�lského využívání. To se týká jmenovit� jihozápadní a centrální �ásti 
�ešeného území s vysokým podílem zem�d�lsky obhospoda�ovaných p�d. Návrh 
krajiná�ských úprav navazuje na obdobné úpravy sousedních obcí. 

           Pro omezení vysoušecích efekt� v�trného proud�ní, je v návrhu �ešen systém 
v�trolam� formou výsadby stromo�adí podél komunikací všech typ�, vodote�í a na 
náv�trných stranách obcí. Stromo�adí plní vedle funkce v�trolam�, též funkce ekologické a 
orienta�ní v urbanistické kompozici krajiny. V místech atraktivních pohled� �i pr�hled� 
bude vynecháno k�ovinné patro �i živé zelené ploty, vymezující jednotlivé prostory krajiny.  

Na vybraných lokalitách vlastní obce Kn�žmost a místních �ástí Žantov a Sole�ek je 
navrženo zatravn�ní orné p�dy a to na plochách navrhované izola�ní zelen�. Dále je zde k 
zamezení splach� orné p�dy a k zamezení zaplavování zastav�ného území uvažováno se 
systémem ochranných val� a odvod�ovacích struh, v�etn� menších vodních ploch s 
kolísavou hladinou.  

           Obnova biologického potenciálu krajiny, p�edevším formou výsadby trvalé zelen�, 
bude jedním z prvo�adých úkol� budoucích krajiná�sko pozemkových úprav. 

           V severovýchodní �ásti �ešeného území ležícího v oblasti CHKO �eský ráj jsou 
navrženy n�které plochy orných p�d k zatravn�ní, jinak z�stává krajina nezm�n�na. 

Sou�ástí návrhu zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost je p�írodní park D�n�. Vedle 
rekrea�ní funkce parku se jedná o posílení p�írodní složky v území ve strukturované 
podob�. Sou�ástí p�írodního parku budou ovocné sady mén� známých a starých odr�d 
ovocných strom�, pobytové louky, p�írod� blízké kv�tné louky a plochy lesa. Podél p�ších 
komunikací budou vysazeny aleje listnatých strom�.   

E.3.  Protierozní opat�ení 

Protierozní opat�ení byla ve schváleném územním plánu orientována p�edevším do 
zem�d�lské zóny �ešeného území. Jsou navrženy zatrav�ovací pásy podél okraj� polí, 
zejména ve styku s komunikacemi a zastav�ným územím. V rámci zatrav�ovacích pás� se 
p�edpokládá i výsadba stromo�adí zabra�ující vysoušecím efekt�m v�trného proud�ní. 
Zatrav�ovací pásy sou�asn� zabra�ují splach�m zeminy p�i p�ívalových deštích a tání 
sn�hu na komunikace a do zastav�ného území. Pro severozápadní okraj místní �ásti 
Kn�žmost jsou tato opat�ení dopln�na plochami pro jímání srážkové vody a za�azena do 
ploch ve�ejných opat�ení ke zvyšování reten�ní schopnosti území. 

E.4.   Ochrana území p�ed povodní 

V dob� zpracování 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost bylo dne 20.5.2009 
Krajským ú�adem St�edo�eského kraje, jako p�íslušného vodoprávního ú�adu dle platných 
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právních p�edpis� stanoveno záplavové území vodního toku Kn�žmostka. Ve výkresové 
�ásti dokumentace jsou zakresleny: 

– záplavová plocha Q5 (p�tiletá voda) 

– záplavová plocha Q20 (dvacetiletá voda) 

– záplavová plocha Q100 (stoletá voda) 

- aktivní zóna záplavového území 

Z výše uvedeného vyplývá omezení �inností v záplavových území: 

 V aktivní zón� záplavového území se nesmí umis�ovat, povolovat ani provád�t 
stavby s výjimkou vodních d�l, jimiž se upravuje vodní tok, p�evád�jí povod�ové pr�toky, 
provád�jí opat�ení na ochranu p�ed povodn�mi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem 
nebo jimiž se zlepšují odtokové pom�ry, staveb pro jímání vod, odvád�ní odpadních vod a 
odvád�ní srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. 

V aktivní zón� je dále zakázáno: 

- t�žit nerosty a zeminu zp�sobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provád�t 
terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, 

- skladovat odplavitelný materiál, látky a p�edm�ty, 

- z�izovat oplocení, živé ploty a jiné podobné p�ekážky 

- z�izovat tábory, kempy a jiná do�asná ubytovací za�ízení 

Vymezením aktivní zóny záplavového území vznikla situace, kdy dle platného 
územního plánu Kn�žmost se �ada zastav�ných a zastavitelných ploch nachází v aktivní 
zón� záplavového území. Do projednání vzniklého rozporu a p�ijetí konkrétních opat�ení 
umož�ujících upravit hranice aktivní zóny záplavového území nebo úpravy územního plánu 
Kn�žmost nelze pozemky v aktivní zón� záplavového území považovat za zastavitelné 
plochy.  

Stávající i nov� navrhované plochy pro výstavbu jsou na severozápadním a 
severním okraji místní �ásti Kn�žmost, na severním okraji v místní �ásti Žantov a na nov� 
navrhované lokalit� individuálního bydlení v Sole�ku ohroženy p�irozenými povodn�mi - 
splachy deš�ových vod a vod z tání sn�hu. V územním plánu Kn�žmost jsou okraje 
zástavby chrán�ny pásy izola�ní zelen�, v rámci nich budou vytvo�eny ochranné valy a 
strouhy odvád�jící nebezpe�né vody mimo zastav�né území. V místech v�tší míry ohrožení 
území splachy deš�ových vod a vod z tání sn�hu a jsou navrženy plochy pro vybudování 
zdržovacích nádrží. Tato území jsou za�azena do ploch ve�ejných opat�ení ke zvyšování 
reten�ní schopnosti území. 

E.5. Rekreace 

 Každá místní �ást obce Kn�žmost navazuje na p�írodní plochy, nebo se v její t�sné 
blízkosti p�írodní plochy vyskytují. Ty jsou využitelné pro každodenní rekreaci. Ke 
každodenní rekreaci se ve venkovském prost�edí p�edevším využívají plochy zahrad u 
rodinných dom�. Z t�chto d�vod� nebylo t�eba vymezovat plochy pro každodenní rekreaci. 
Plochy a území využívaná k vícedenní rekreaci se nacházejí v severní �ásti �ešeného území 
(�ást spadající do CHKO �eský ráj). Stávající plochy pro vícedenní rekreaci jsou ve 
vhodných lokalitách (v rámci schváleného územního plánu ) dále rozší�eny. Ty lokality 
ur�ené pro rekreaci, kterým v jejich využití dosud bránil postoj orgán� státní správy 
(ochrany ZPF) jsou i nadále drženy jako územní rezervy. Jejich další využití, rozsah a nápl� 
budou p�edm�tem �ešení v dalších etapách. 
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V rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost je �ešena problematika stávajícího 
kempu u Komárovského rybníka. Uvedená plocha je za�azena do ploch hromadné rekreace 
a po zpracování územní studie bude možné podrobn�ji stanovit plochy zastavitelné a 
nezastavitelné. V místní �ásti Chlumín je navržena jedna plocha pro hromadnou rekreaci. 

E.6.  Vymezení ploch p�ípustných pro dobývání ložisek nerost� a ploch pro 
jeho technické zajišt�ní 

V �ešeném území nejsou evidována ložiska nerostných surovin. 

E.7. Vymezení ochranných pásem, chrán�ných území a stanovení 
zátopových území 

 V �ešeném území bylo stanoveno záplavové území vodního toku Kn�žmostka. To je 
vyzna�eno ve výkresové �ásti dokumentace. 

Ochranné pásmo silni�ních komunikací II.t�. a III. t�. je 15 m od osy vozovky. 
Ochranná pásma vedení sítí technické infrastruktury jsou vyzna�ena v dokumentaci týkající 
se technické infrastruktury a na hlavních výkresech. 

Ochranné pásmo železni�ní trat� �. 6c (Bakov nad Jizerou - Kopidlno) je 60 m od 
osy krajní koleje a 30 m od hranice obvodu dráhy. 

           Chrán�ná krajinná oblast - �eský ráj je vyzna�ena v grafické �ásti dokumentace. 
Limity území vyplývající z prvk� ochrany p�írody a krajiny, s vymezením ÚSES a zón 
odstup�ované ochrany vymezené Správou CHKO �eský Ráj, p�írodní rezervace P�íhrazské 
Skály a její ochranné pásmo jsou zakresleny na samostatných výkresech �.44 a �. 45 . Na 
hlavních výkresech místních �ástí v m��ítku 1 : 2880 a výkresech p�írodního prost�edí a 
prvk� jeho ochrany je vyzna�eno ochranné pásmo 50 m od ploch plnících funkci lesa. 

           Celé �ešené území leží v pásmu hygienické ochrany III. stupn� vodních zdroj� 
Káraný. Severní �ást �ešeného území je sou�ástí Chrán�né oblasti p�irozené akumulace vod 
(CHOPAV) severo�eská k�ída jejíž hranice je vyzna�ena v grafické �ásti dokumentace. 

  V grafické �ásti dokumentace jsou vyzna�ena ochranná pásma vodních zdroj�. 
Jejich vyzna�ení bylo provedeno podle podklad� dodaných po�izovatelem územní 
dokumentace. 

  Pro užívané vodní zdroje jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany (PHO). V PHO 
II. stupn� - vnit�ní nejsou navrženy žádné nové plochy ur�ené k zastav�ní. Pro zajišt�ní 
vyšší bezpe�nosti a stability vodních zdroj� jsou v PHO II.stupn� navrženy  vytypované 
plochy orné p�dy k zatravn�ní. 

Veškeré stavby dotýkající se vodních tok� je nutno již v zám�ru projednat s 
Povodím Labe. Pro pot�eby správy a údržby vodních tok� je nutné zachovat po obou 
b�ezích volný nezastav�ný pruh o ší�ce 6 m od b�ehové �áry. P�i výsadb� vysokorostoucí 
zelen� je zapot�ebí zachovat p�ístup k vodnímu toku z jedné strany nezbytný k jeho údržb�. 
Správce vodního toku Kn�žmostka je v souladu s platnými právními p�edpisy oprávn�n 
užívat pozemky sousedící s vodním tokem Kn�žmostka, a to, v �ásti sousedící s vodním 
tokem v ší�ce 8m od b�ehové �áry.  

          V �ešeném území se nenachází vymezená ložiska nerostných surovin. 

          Ochranná pásma sítí technické infrastruktury jsou v  grafické �ásti dokumentace 
zaznamenána v rozsahu zobrazitelném v p�íslušném m��ítku. 
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F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití, 
stanovení podmínek prostorového uspo�ádání, v�etn� základních podmínek 
ochrany krajinného rázu. 

 Druhy ploch uvedené v § 4 až §19 vyhl.501/2006 Sb. jsou dále podrobn�ji �len�ny s 
ohledem na specifické podmínky a charakter území. Ke každému typu plochy s výjimkou 
ploch pro zem�d�lskou a lesní výrobu je p�i�azen specifický kód, u dopravních ploch pak 
funk�ní t�ída místní komunikace �i kategorie silni�ní komunikace apod. 

V grafické �ásti dokumentace (hlavní výkresy �.02 až �.11) je podrobn� 
specifikováno �len�ní �ešeného území na plochy zastavitelné a nezastavitelné. Pro 
zastavitelné plochy je jejich funk�ní nápl� závazná v rozsahu vymezené plochy na výkrese 
a p�íslušné charakteristiky funk�ního využití. 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití, stanovení 
podmínek prostorového uspo�ádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu 
podrobn� specifikují podmínky využití území katastr� Kn�žmost, Srbsko, Malobrat�ice, 
Lítkovice, Suhrovice, Koprník, Násedlnice, Úhelnice a Solec tvo�ících administrativní 
území obce Kn�žmost, �ímž mohou vznikat, m�nit se nebo zanikat práva a povinnosti 
fyzických a právnických osob vázaných na konkrétní pozemky. 

 

F.1. Základní pojmy a nástroje  

Pojmy uvád�né v této dokumentaci jsou používány shodn� s platným zn�ním 
stavebního zákona �.183/2006 Sb. a provád�cích vyhlášek. 

Rozhodování o využití území resp. o lokalizaci konkrétní �innosti na pozemku se 
provádí na základ� charakteristiky zp�sobu využití plochy (území), resp. zatížení 
konkrétního pozemku ur�itým b�emenem (nap�. místním systémem ekologické stability, 
ve�ejn� prosp�šnou stavbou, ve�ejn� prosp�šným opat�ením atp.). Územní vymezení a kódy 
t�chto ploch jsou obsahem hlavních výkres� �.02 až �.11 v m��ítku 1 : 2 880. Verbální 
charakteristiky využití ploch podle ozna�ení a kód� jsou obsahem kapitoly F.3. „Podmínky 
pro využití ploch s rozdílným využitím“. 

 

F.2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím je základním 
prost�edkem regulace �inností a využití území. Zákres �len�ní území s vyzna�ením kód� je 
proveden p�edevším na hlavních výkresech místních �ásti  

• Kódy vázané na neurbanizované území specifikující jeho charakteristiky využití jsou na 
výkrese �.01. 

Charakteristika každé plochy použité v hlavních výkresech je specifikována 
v kapitole F.3. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím“. 

Z hlediska využití jsou �ešené katastry správního území obce Kn�žmost �len�ny na: 

a) zastav�né �i zastavitelné území (stavební pozemky a zastavitelné plochy ve smyslu §2  
zákona 183/2006 Sb.) a to: 

• stabilizované plochy: stavby a užívání pozemk� je v souladu s charakteristikou využití, 
ur�enou územním plánem obce (ÚPO). V p�ípad� nesouladu a jestliže není možné 
upravit užití staveb podle návrhu ÚPO, jsou stávající stavby ponechány na dožití. 
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• plochy zm�n (zastavitelné plochy): správní rozhodnutí bude povolovat využití území a 
stavby pouze v souladu s územním plánem obce. 

• územní rezervy: výhledov� využitelné plochy pro zastav�ní, pot�ebné pro další rozvoj 
obce, �i umož�ující jeho rozvoj.  

b) území neurbanizované (nezastavitelné): 

• v t�chto krajinných zónách je možné povolit stavby pouze pro �innosti související s 
jejich charakteristikou (nap�. do�asné hospodá�ské zem�d�lské stavby) viz. kapitola F.3. 
„Podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím“. 

  

F.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím 

Ozna�ení charakteristik funk�ního využití ploch odpovídá kód�m použitým v 
hlavních výkresech místních �ástí (kde je patrné i jejich územní vymezení) a  grafice 
výkresu   

a) Území zastav�né �i zastavitelné - zastav�né nebo s další možností zástavby. 

b) Území neurbanizované - krajinné zóny tj. pozemky, které nejsou ur�eny k zastav�ní.  
Kód je vyzna�en jedním nebo více písmeny. 

Charakteristika využití plochy definuje �innosti: 

A – p�evažující ú�el využití 

B – p�ípustné využití  

C – nep�ípustné využití  

D – podmín�n� p�ípustné využití 

P�evažující ú�el využití ur�uje zásadní zam��ení pro využití území. P�ípustné 
využití nesmí být v konfliktním vztahu k p�evažujícímu ú�elu využití (má charakter 
dopl�ujících �inností) - pro jejich realizaci je nutný souhlas po�izovatele územní 
dokumentace. 

�innosti (funk�ní využití), které nejsou v charakteristice obsaženy pod žádným z 
bod� musí být odsouhlaseny po�izovatelem územní dokumentace, a to na základ� studie 
stavby po�ízené investorem stavby. Dále tyto �innosti podléhají povolovacímu �ízení na 
základ� platných p�edpis� a zákon� z oblasti hygieny prost�edí, územního, stavebního a 
ob�anského práva atd. 

Pravidla pro uspo�ádání území (objemová a plošná) jsou stanovena podmínkami 
prostorového a objemového uspo�ádání (koeficient zastav�ní, výšková a plošná omezení, 
zp�sob zástavby atd.). 

 
F.3.1. Území urbanizované - zastav�né nebo zastavitelné 

 

F.3.1.1. Plochy bydlení 

Bydlení v rodinných domech - venkovské - BV 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití : 
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Bydlení - plochy nízkopodlažní, funk�n� smíšené zástavby s hospodá�ským zázemím na 
vyhrazených pozemcích užitkových zahrad. 

B. p�ípustné využití : 

Drobná hospodá�ská a chovatelská a p�stitelská �innost, provozovaná ve vlastních 
ú�elových stavbách, která svým provozem a organoleptickým pachem neovlivní stavební 
pozemky obytných staveb souseda (var. stavební pozemky obytných staveb souseda). Za 
stejných podmínek lze realizovat ubytovací, sociální, maloobchodní služby obyvatelstvu, 
domácí výroba, penziony s kapacitou do 20 l�žek (se zajišt�ným parkováním vozidel host� 
na vlastním pozemku), lokální maloobchod a stravovací za�ízení, hygienické služby a 
relaxa�ní za�ízení. 

Místní obslužné a p�ší komunikace, odstavné plochy na vlastních pozemcích. 

Drobné sportovní plochy a zele�, sloužící pot�ebám obyvatel zóny, uli�ní stromo�adí. 

Technické vybavení sloužící pot�ebám zóny. 

C. nep�ípustné využití : 

Všechny druhy �inností, které intenzitou dopravy, hlukem, prachem, exhalacemi p�ímo 
nebo druhotn� narušují pozemky souseda, dopravní terminály a centra dopravních služeb. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Jednotlivé objekty, pop�. seskupení obytných a hospodá�ských objekt� (statky), 
jejichž využití odpovídá nárok�m na rodinné bydlení s užitkovými zahradami, koeficient 
zastav�ní na nov� navrhovaných plochách 40 % na plochách zastav�ných p�ed rokem 1990 
60%. U stávajících bytových objekt� je možné využití p�ízemí pro nebytové funkce. 

Zastav�ná plocha rodinných dom� p�evážn� do 300 m2, výškov� p�evážn� 1 nadzemní 
podlaží s podkrovím, výjime�n� 2 nadzemní podlaží. U nových objekt� je podmínkou 
odstavování vozidel majitel�, provozovatel�, host� i návšt�vník� na vlastním pozemku, u 
stávajících objekt� bude tato podmínka uplat�ována min. z 50%. 

Ú�elové stavby pro chovatelství a samozásobitelskou p�stební �innost (pop�. jiné 
podnikatelské aktivity) budou z�izovány se souhlasem vlastník� sousedních pozemk� 
(osob, majících jiná práva k sousedním pozemk�m). 

 

Bydlení v bytových domech - BH 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití : 

Bydlení - plochy hromadného bydlení s výškou nástavby do 5 nadzemních podlaží. 
Parkovišt� pro pot�eby zóny. 

B. p�ípustné využití : 

Ubytovací a sociální, za�ízení, nerušící služby místního charakteru.  

Drobné sportovní plochy, sloužící pot�ebám obyvatel zóny. Plochy zelen� ve�ejn� p�ístupné 
a vyhrazené, uli�ní stromo�adí. 

Odpovídající obslužné a p�ší komunikace, odstavné plochy a garáže, sloužící pot�ebám 
zóny. 

Technické vybavení sloužící pot�ebám zóny. 
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C. nep�ípustné využití : 

�innost, která hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem p�ímo nebo 
druhotn� narušuje okolí, velkoobchodní a skladovací �innost. 

Výrobní a skladová �innost s ú�elovými stavbami. 

Individuální rekreace v rekrea�ních objektech. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

      Izolovaná a skupinová zástavba na pozemcích, jejichž využití je pod�ízeno 
dominantní funkci, koeficient zastav�ní do 50 %. 

      Objekty a za�ízení technického vybavení budou �ešeny jako integrovaná sou�ást 
zástavby dle charakteristických prvk� obce. 

 Odstavování vozidel musí být �ešeno na vlastním pozemku, nebo po schválení na 
vyhrazeném pozemku dopravního vybavení.  

 

F.3.1.2. Plochy rekreace 

Plochy rekreace - hromadná rekreace - RH 

Podmínky funk�ního využití ploch:  

A. p�evažující ú�el využití: 

Rekrea�ní hotely, penziony a ubytovny, kemp, tábo�išt�, p�írodní koupališt� - sport a 
rekreace spole�n� s možností do�asného ubytování. 

B. p�ípustné využití: 

Stravovací a ubytovací za�ízení, sportovní a relaxa�ní za�ízení - pouze �innosti související s 
dominantní funkcí, s vlastními ú�elovými stavbami a prostory. 
Technické vybavení lokálního významu. 
Bydlení správce (majitele) ú�elových staveb. 
P�íslušné obslužné a ú�elové, p�ší a cyklistické komunikace s možností odstavování 
vozidel na vyhrazených plochách (parkovištích). 
Ve�ejn� p�ístupná zele� liniová a plošná. Žádoucí je napojení na smíšenou krajinnou zónu s 
rekrea�ní funkcí. 

C. nep�ípustné využití: 

Nepovolují se provozy a služby narušující kvalitu rekrea�ního území a nesouvisející s 
dominantní �inností - zejména �inností, která by hlukem, prachem a exhalacemi mohla 
p�ímo nebo druhotn� narušit prost�edí zóny. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

      Jednotlivé objekty nebo skupiny objekt�, jejichž využití odpovídá dominantní 
�innosti. Koeficient zastav�ní max.30 %. Povolování ú�elových staveb bude �ešeno 
individuáln� podle konkrétního zám�ru. 

         Výška objekt� max. 2. nadzemní podlaží s využitelným podkrovím. Na území 
CHKO �eský ráj 2. nadzemní podlaží pouze po posouzení dopadu na okolní zástavbu a 
krajinu, vždy bude nutné kladné stanovisko Správy CHKO �eský Ráj. 

 Objekty musí architektonickým �len�ním stavebních forem a zejména celkovým 
objemem zástavby respektovat m��ítko a kontext okolní zástavby.  
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Parkování vozidel provozovatele a host� musí být �ešeno vždy v rámci vlastních 
pozemk�. 

 

Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Rekreace a relaxace - jednotlivé stavební plochy i souvislá územní individuální rekreace - 
chatové osady, rekrea�ní vesnice.  

B. p�ípustné využití: 

Nízkopodlažní, individuální bydlení ve stávajících objektech, bez hospodá�ského zázemí. 
Služby a lokální obchodní �innost, stravování. 

Drobné sportovní plochy a ve�ejná zele�, sloužící pot�ebám obyvatel zóny, doprovodná 
zele�, rekrea�ní zahrádky bez vazby na bydlení. 

Technické vybavení sloužící obyvatel�m zóny. Místní obslužné, p�ší a cyklistické 
komunikace. 

C. nep�ípustné využití: 

Všechny druhy �inností, které hlukem, prachem, exhalacemi p�ímo nebo druhotn� 
(intenzitou dopravy), narušují pozemky souseda. 

Bydlení v bytových domech, výrobní �innost (pr�myslová, drobná výroba a služby, 
zem�d�lská a lesní). 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Jednotlivé objekty, pop�ípad� seskupení hlavních a dopl�kových objekt�, jejichž 
využití odpovídá nárok�m pasivní rekreace s užitkovými zahradami, koeficient zastav�ní 

max. 20 %. Zastav�ná plocha rekrea�ních staveb nep�esáhne 100 m2, výškov� 1. nadzemní 
podlaží s využitelným podkrovím. Architektura všech objekt� musí svým �ešením vycházet 
z charakteristických prvk� místní venkovské zástavby. 

Ú�elové stavby pro samozásobitelskou p�stební �innost budou z�izovány se 
souhlasem vlastník� sousedních pozemk� (osob, majících jiná práva k sousedním 
pozemk�m). Jejich velikost nep�esáhne velikost objektu ur�eného k ubytování. 

Parkování vozidel musí být �ešeno vždy na vlastním pozemku. 

 

Plochy p�estavby stávající rekreace 

Území možné zm�ny rekrea�ní funkce - ZRI. 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Zm�na rekreace a relaxace na trvalé individuální bydlení možná pro jednotlivé stavební 
plochy i souvislá územní individuální rekreace. 

B. p�ípustné využití: 

Služby a lokální obchodní �innost, pokud neovlivní stavební pozemky souseda (var. 
pozemky okolních obytných a rekrea�ních staveb). 
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Drobné sportovní plochy a ve�ejná zele�, sloužící pot�ebám obyvatel zóny, doprovodná 
zele�, rekrea�ní zahrádky bez vazby na bydlení. 

Technické vybavení sloužící obyvatel�m zóny. Místní obslužné, p�ší a cyklistické 
komunikace. 

C. nep�ípustné využití: 

Všechny druhy �inností, které hlukem, prachem, exhalacemi p�ímo nebo druhotn� 
(intenzitou dopravy), narušují pozemky souseda. 

Bydlení v bytových domech, výrobní �innost (pr�myslová, drobná výroba a služby, 
zem�d�lská a lesní). 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Zm�na funk�ního využití území je možná po provedení pozemkových a stavebních 
úprav umož�ující zajistit dopravní obsluhu celé lokality. Zm�na rekrea�ní funkce je 
podmín�na územním rozhodnutím o zm�n� funk�ního využití celé lokality.  

 Jednotlivé objekty, pop�ípad� jejich seskupení jejichž využití odpovídá nárok�m 
pasivní rekreace nebo individuálního bydlení s užitkovými zahradami, koeficient zastav�ní 

max. 25 %. Zastav�ná plocha rekrea�ních  i obytných staveb p�evážn� nep�esáhne 100 m2, 
výškov� 1. nadzemní podlaží s využitelným podkrovím. 

Ú�elové stavby pro samozásobitelskou p�stební �innost budou z�izovány se 
souhlasem vlastník� sousedních pozemk� (osob, majících jiná práva k sousedním 
pozemk�m). Jejich velikost nep�esáhne velikost objektu ur�eného k ubytování. 

Parkování vozidel musí být �ešeno vždy na vlastním pozemku. 

 

Plochy rekreace na plochách p�írodního charakteru – RN1 

Ve schváleném územním plánu Kn�žmost jsou uvedené plochy ozna�eny jako „P�írodní 
rekrea�ní území – RSP.1“. 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití : 

Území vyhrazené pro oddech a rekreaci v p�írodním prost�edí s možností realizace 
drobných do�asných staveb.  

B. p�ípustné využití: 

V území lze realizovat do�asné objekty z p�írodních materiál� dopl�ující dominantní 
�innost (lavi�ky, odpo�inkové altány, pozorovatelny ptactva, sportovní a d�tské atrakce z 
p�írodních materiál�, m�stky p�es vodu apod.). 

C. nep�ípustné využití: 

Nepovoluje se výstavba stavebních objekt� trvalého charakteru, zpevn�ných komunikací, 
odstavných ploch ani upravených sportovních ploch. Nepovoluje se provozování �inností 
narušující kvalitu prost�edí a neslu�itelné s dominantní �inností. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

 Jednotlivé objekty, pop�ípad� skupiny objekt�, jejichž charakter odpovídá 
dominantní �innosti mohou zabírat max. 10% území, komunikace rovn�ž 10%.Výška 
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objekt� a jejich uspo�ádání bude projednáváno a posuzováno individuáln�, podle 
konkrétního zám�ru.     

 

Plochy rekreace na plochách p�írodního charakteru – RN2 

Ve schváleném územním plánu Kn�žmost jsou uvedené plochy ozna�eny jako „Pobytové 
louky pro rekrea�ní a sportovní využití – RSP.2“. 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití : 

Území vyhrazené pro oddech a rekreaci v p�írodním prost�edí bez možnosti realizace 
stavebních objekt�. Trvalá údržba pobytových zatravn�ných ploch. 

B. p�ípustné využití: 

V území lze pobytové plochy vybavit sportovním ná�adím (branky, basketbalové koše atd.) 
a rekrea�ním vybavením (rybá�ské plošiny, lavi�ky atd.) 

C. nep�ípustné využití: 

Nepovoluje se výstavba stavebních objekt� a provozování �inností narušující kvalitu 
prost�edí a neslu�itelné s dominantní �inností. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

 Regulativy  pro vybavení nejsou stanoveny.  Konkrétní zám�r využití území bude 
posuzován vždy individuáln�.     

 

F.3.1.3. Plochy smíšené obytné 

Plochy smíšené obytné - venkovské – SV 

Ve schváleném územním plánu Kn�žmost jsou uvedené plochy ozna�eny jako „Obytné 
polyfunk�ní  území – BP“. 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití : 

Plochy smíšené obytné ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v 
rodinných domech, v�etn� usedlostí s hospodá�ským zázemím nebo s obslužnou sférou 
služeb �i nerušící výrobní �inností. Dále plochy nízkopodlažní, funk�n� smíšené zástavby s 
možností ubytovacích služeb, za�ízení ob�anské vybavenosti lokálního významu. 

B. p�ípustné využití: 

Služby a lokální obchodní �innost, pokud neovlivní stavební pozemky souseda (var. 
pozemky okolních obytných staveb). 
Drobné sportovní plochy a ve�ejná zele�, sloužící pot�ebám obyvatel zóny, doprovodná 
zele�. 
Technické vybavení sloužící obyvatel�m zóny. Místní obslužné, p�ší a cyklistické 
komunikace, parkovací plochy. 
Zem�d�lská �innost na vyhrazených pozemcích užitkových zahrad, pokud neovlivní 
stavební pozemky souseda (var. pozemky okolních obytných staveb). 
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C. nep�ípustné využití: 

Všechny druhy �inností, které hlukem, prachem, exhalacemi p�ímo nebo druhotn� 
(intenzitou dopravy), narušují pozemky souseda. 
Bydlení v bytových domech, individuální rekreace, výrobní �innost (pr�myslová, drobná 
výroba a služby, zem�d�lská a lesní). 

D. podmín�n� p�ípustné využití: 

Objekty a za�ízení sociální a zdravotní pé�e, dále za�ízení ob�anské vybavenosti 
nadmístního významu. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Využití nových ploch i zm�na funk�ního využití zastav�ného území je možná po 
prov��ení a p�ípadn� provedení pozemkových a stavebních úprav umož�ující zajistit 
dopravní obsluhu celé lokality.  

Jednotlivé objekty, pop�ípad� jejich seskupení jejichž využití odpovídá podmínkám 
funk�ního využití musí svým charakterem odpovídat podmínkám výstavby ve venkovském 
prostoru. Koeficient zastav�ní max. 50 %. Výškové omezení staveb na max. 2. nadzemní 
podlaží s využitelným podkrovím. Po individuálním posouzení ve vztahu ke krajin� a 
okolní zástavb� je možné realizovat i 3 nadzemní podlaží. 

Ú�elové stavby budou z�izovány se souhlasem vlastník� sousedních pozemk� 
(osob, majících jiná práva k sousedním pozemk�m).  

U nových objekt� je podmínkou odstavování vozidel majitel�, provozovatel�, host� i 
návšt�vník� na vlastním pozemku. V zastav�ném území lze p�ipustit odstavné plochy a 
garáže v rámci areálu ze 60 % a na ve�ejných  parkovištích ze 40 %. U stávajících objekt� a 
areál� bude vyžadováno odstavování vozidel majitel�, provozovatel� a zam�stnanc� na 
vlastním pozemku. 

Architektura všech objekt� musí svým �ešením vycházet z charakteristických prvk� 
místní venkovské zástavby. 

      Ú�elové stavby pro chovatelství a samozásobitelskou p�stební �innost (pop�. jiné 
podnikatelské aktivity) budou z�izovány se souhlasem vlastník� sousedních pozemk� 
(osob, majících jiná práva k sousedním pozemk�m). 

 

F.3.1.4. Plochy ob�anského vybavení 

Plochy ob�anského vybavení ve�ejná infrastruktura – OV 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Výhradn� obslužná - za�ízení a areály nekomer�ní ob�anské vybavenosti sloužící pro 
vzd�lávání a výchovu, sociální služby a pé�i o rodiny, zdravotní služby, kulturu, ve�ejnou 
správu a ochranu obyvatelstva. Plochy musí vyhovovat zn�ní §2 odst.1, písm.k,3. 
stavebního zákona �. 183/2006 Sb. 

B. p�ípustné využití: 

Umíst�ní za�ízení technické infrastruktury v rámci dominantní �innosti. 

C. nep�ípustné využití: 

Všechny druhy �inností, které neodpovídají dominantní �innosti ve zn�ní §2 odst.1, 
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písm.k,3. stavebního zákona �. 183/2006 Sb. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Objekty a skupiny objekt� na pozemcích, jejichž využití je pod�ízeno dominantní 
funkci musí spl�ovat koeficient zastav�ní, který je u nov� navrhovaných lokalit maximáln� 
60% u stávající zástavby bez omezení.  

Objekty musí svým m��ítkem, formou zast�ešení a výškou zástavby odpovídat 
kontextu a charakteru okolních objekt�. Architektura všech objekt� musí svým �ešením 
vycházet z charakteristických prvk� místní venkovské zástavby. 

Ú�elové stavby a provozy v nich nesmí negativn� ovliv�ovat sousední obytné zóny 
(budovy). 

 

 

Plochy ob�anského vybavení komer�ní za�ízení malá a st�ední - OM 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití : 

Plochy p�evážn� komer�ní ob�anské vybavenosti sloužící pro administrativu, obchodní 
prodej, ubytování, stravování a služby.  

B. p�ípustné využití: 

Do�asné ubytování, nerušící �innost sféry služeb a provoz� ve vlastních ú�elových 
stavbách. 
Drobné sportovní plochy lokálního významu. Plochy zelen� ve�ejn� p�ístupné,uli�ní 
stromo�adí. 
Odpovídající obslužné, ú�elové a p�ší komunikace. Parkovišt� pro pot�ebu zóny a 
technické vybavení sloužící p�edevším pot�ebám zóny. 
Bydlení správce nebo majitele ú�elových staveb. 

C. nep�ípustné využití: 

Všechny druhy �inností, které hlukem, prachem, exhalacemi, organoleptickým zápachem 
nebo svými nároky na dopravu narušují prost�edí sousedních ploch nad p�ípustné normy 
pro obytné zóny. P�stitelská a chovatelská �innost na vlastním pozemku.Výrobní a 
skladová �innost s ú�elovými stavbami. Individuální rekreace v rekrea�ních objektech. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Objekty a skupiny objekt� na pozemcích, jejichž využití je pod�ízeno dominantní 
funkci musí spl�ovat koeficient zastav�ní, který je u nov� navrhovaných lokalit maximáln� 
60% u stávající zástavby bez omezení. U nov� navrhovaných lokalit odstavné plochy a 
garáže v rámci areálu min. pro 60 %, vozidel, na ve�ejných parkovištích max. 40 % vozidel. 

Objekty musí svým m��ítkem, formou zast�ešení a výškou zástavby odpovídat 
kontextu a charakteru okolních objekt�. Architektura všech objekt� musí svým �ešením 
vycházet z charakteristických prvk� místní venkovské zástavby. 

Ú�elové stavby a provozy v nich nesmí negativn� ovliv�ovat sousední obytné zóny 
(budovy). 
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Plochy ob�anského vybavení, plochy pro t�lovýchovu a sport  – OS 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití : 

Sport a relaxace, souvislá území a areály t�locvi�en, sportovních hal, bazén� využívaných 
ve�ejností, otev�ená sportovišt� a voln� p�ístupné plochy ur�ené pro sportovní vyžití. 

B. p�ípustné využití: 

Do�asné ubytování, stravovací a ubytovací za�ízení, vyhrazené plochy pro sport, sportovní 
a relaxa�ní za�ízení klubového a komer�ního charakteru, letní kina a otev�ená kulturní 
za�ízení.  
Pouze �innosti slu�itelné s dominantní �inností, které svým provozem neovlivní negativn� 
sousední pozemky. 
Technické vybavení sloužící pot�ebám zóny. 
Odpovídající místní obslužné a p�ší komunikace s možností odstavování vozidel na 
vyhrazených pozemcích. Parkovišt� pro pot�ebu zóny a technické vybavení sloužící 
p�edevším pot�ebám zóny. 
Bydlení správce (majitele) ú�elových staveb. 

C. nep�ípustné využití: 

Nepovolují se provozy a služby narušující kvalitu prost�edí a neslu�itelné s dominantní 
�inností. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Jednotlivé objekty, pop�ípad� skupiny objekt�, jejichž využití odpovídá nárok�m 
rekrea�ního nebo aktivního sportu, koeficient zastav�ní max. 80 %. Povolování výstavby 
ú�elových staveb bude �ešeno individuáln�, podle konkrétního zám�ru. U nov� 
navrhovaných lokalit odstavné plochy a garáže v rámci areálu min. pro 80 %, vozidel, na 
ve�ejných parkovištích max. 20 % vozidel.. 

      Výška objekt� max. 2. nadzemní podlaží a podkroví, u halových staveb max. 15 m. 
Podle možností st�echa o sklonu 30%, v od�vodn�ných p�ípadech min. 15 %.  

      Objekty musí architektonickým �len�ním stavebních forem a celkovým objemem 
zástavby respektovat m��ítko a kontext okolní zástavby 

      Vyhrazená zele� sloužící výhradn� pot�ebám zóny. Podíl zelen� bude up�esn�n dle 
konkrétních podmínek minimáln� 10 %. 

Odstavování vozidel na vyhrazených pozemcích (80 %) pop�. ve�ejných plochách 
(20 %). 

 

F.3.1.5. Plochy technické infrastruktury 

Plochy technické infrastruktury, inženýrské sít� - TI 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Výhradn� obslužná za�ízení technické obsluhy území (areály technické vybavenosti) 
lokálního i nadmístního významu. Za�ízení na vodovodech a kanalizacích (nap�. úpravny 
vody, vodojemy, �OV), na energetických sítích (nap�. regula�ní stanice, rozvodny 
vysokého nap�tí, malé vodní elektrárny, plochy v�trných elektráren), telekomunika�ních 
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za�ízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s 
rozdílným zp�sobem využití. 

B. p�ípustné využití: 

Parkování pro pot�ebu zóny na vyhrazeném parkovišti mimo ve�ejné prostory. Drobná 
výroba, sklady, vedlejší výrobní, servisní a administrativní �innost, související se základní 
technickou funkcí, hasi�ská zbrojnice, sb�rny t�íd�ného odpadu, areál údržby komunikací. 
Plochy zelen�, vyhrazené, ochranné a izola�ní.Bydlení správce (majitele) ú�elových staveb. 

C. nep�ípustné využití: 

Jiná než dominantní (resp. uvedená pod body A a B) v území není p�ípustná. P�edevším se 
jedná o školství, zdravotnictví, sociální služby a bydlení (krom� p�ípad� uvedených výše) a 
rekreaci. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Koeficient zastav�ní, výšková omezení budou stanovena dle konkrétního za�ízení. 
Podíl zastav�ných ploch max. 60 %, výška zástavby max. 12 m (u objekt� technologických 
podle individuálního posouzení). 

V zón� budou z�ízeny nezpevn�né zatravn�né plochy, ozelen�né ke�ovou a 
stromovou vegetací ochranného a izola�ního charakteru. Stavební objekty a technologická 
za�ízení svým architektonickým �ešením a celkovým objemem zástavby musí respektovat 
m��ítko a kontext se zástavbou v okolí. 

F.3.1.6. Plochy výroby a skladování 

Plochy výroby a skladování, lehký pr�mysl – VL 

Ve schváleném územním plánu Kn�žmost jsou uvedené plochy ozna�eny jako „Pr�mysl, 
sklady  - PV.1.“. 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Výrobní areály a sklady nenarušující sousední zástavbu, za�ízení drobné výroby, výrobní 
služby, navazující opravá�ské služby, servisní provozy, výzkumná pracovišt�. P�evládá 
obslužná výrobní a skladovací �innost. Provozy za�ízení nesmí ovliv�ovat okolní zástavbu 
prachem, hlukem, vibracemi ani vyvolanou dopravní zát�ží. Parkovišt� pro pot�ebu zóny na 
vlastních pozemcích. 

B. p�ípustné využití: 

Provoz s minimálním (var. omezeným) zatížením okolí hlukem - nesmí negativn� 
ovliv�ovat stavební parcely souseda (var. sousední pozemky obytných staveb). U provoz�, 
které by mohli negativn� ovliv�ovat své okolí, bude vyžadováno zpracování rozptylové 
studie hodnotící kvalitu ovzduší v daném �ase. Imisní p�ísp�vek posuzovaných provoz� 
bude eliminován povinností používat nejlepší dostupné techniky, v�etn� opat�ení majících 
vliv na dopravní zát�ž v území.  
Správn�-administrativní �innost, maloobchod, velkoobchod a provozy spojené s primárním 
pr�myslovým využitím, nevýrobní služby, skladovací a obslužná �innost. 
Technické vybavení, sloužící pot�ebám zóny, plochy vyhrazené zelen�, plnící p�evážn� 
funkci izola�ní a ochrannou, užitkové zahrady. 
Bydlení správce nebo majitele ú�elových staveb. 
P�íslušné obslužné a ú�elové komunikace, odstavné plochy a garáže, dopravní za�ízení 
(�erpací stanice). 
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C. nep�ípustné využití: 

Zdravotnické a sociální služby, základní školství, bydlení (krom� služebních a 
pohotovostních byt�), individuální rekreace, rekrea�ní a sportovní za�ízení, hromadní 
rekreace, rekrea�ní a sportovní za�ízení hromadné rekreace. 
Výrobní �innost a služby, které by nadm�rnou intenzitou dopravy, hlukem, zápachem a 
exhalacemi nad únosnou míru narušovaly okolí. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Jednotlivé objekty a skupiny objekt� na pozemcích s koeficientem zastav�ní max. 50%, u 
skladových areál� 40 %. Nároky na parkování musí být uspokojeny v rámci areál� (80%) 
na ve�ejných plochách max. (20%). Odstavování nákladních vozidel, stroj� a technických 
za�ízení musí být �ešeno pouze na vlastních pozemcích. 

Stavební objekty a technologická za�ízení svým architektonickým �ešením a 
celkovým objemem zástavby respektují m��ítko a kontext s okolím. 

V zón� budou z�ízeny nezpevn�né zatravn�né plochy v rozsahu min. 20 %, 
ozelen�né ke�ovou a stromovou vegetací ochranného a izola�ního charakteru. 

      Výška zástavby v úrovni sou�asné hladiny max. 15 m. Stavební objekty a 
technologická za�ízení svým architektonickým �ešením a objemem zástavby musí 
respektovat m��ítko a kontext okolní zástavby. 

 

Plochy výroby a skladování, drobná a �emeslná výroba – VD 

Ve schváleném územním plánu Kn�žmost jsou uvedené plochy ozna�eny jako „Drobná 
výroba a služby - PV.2.“. 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Malovýrobní a �emeslná výroba - za�ízení drobné výroby, výrobní služby, navazující 
opravá�ské služby, servisní provozy, výrobní i nevýrobní služby. Parkovišt� pro pot�ebu 
zóny na vlastních pozemcích. 

B. p�ípustné využití: 

Provoz s minimálním (var. omezeným) zatížením okolí hlukem - nesmí negativn� 
ovliv�ovat stavební parcely souseda (var. sousední pozemky obytných staveb). 

Správn�-administrativní �innost, maloobchod, velkoobchod, skladovací a obslužná �innost. 

Technické vybavení, sloužící pot�ebám zóny, plochy vyhrazené zelen�, plnící p�evážn� 
funkci izola�ní a ochrannou, užitkové zahrady. 

Bydlení správce nebo majitele ú�elových staveb. 

P�íslušné obslužné a ú�elové komunikace, odstavné plochy a garáže, dopravní za�ízení 
(�erpací stanice). 

C. nep�ípustné využití: 

Zdravotnické a sociální služby, bydlení hromadné v bytových domech, individuální 
rekreace, rekrea�ní a sportovní za�ízení, hromadní rekreace, rekrea�ní a sportovní za�ízení 
hromadné rekreace. 

Výrobní �innost a služby, které by nadm�rnou intenzitou dopravy, hlukem, zápachem a 
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exhalacemi míru narušovaly okolí. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Jednotlivé objekty a skupiny objekt� na pozemcích s koeficientem zastav�ní max. 
40%. Nároky na parkování musí být uspokojeny v rámci areál� (80%) na ve�ejných 
plochách max. (20%). Odstavování nákladních vozidel, stroj� a technických za�ízení musí 
být �ešeno pouze na vlastních pozemcích. 

Stavební objekty a technologická za�ízení svým architektonickým �ešením a 
celkovým objemem zástavby respektují m��ítko a kontext s okolím. 

V zón� budou z�ízeny nezpevn�né zatravn�né plochy v rozsahu min. 30 %, 
ozelen�né ke�ovou a stromovou vegetací ochranného a izola�ního charakteru. 

 

 

Plochy výroby a skladování - zem�d�lská výroba - VZ 

Ve schváleném územním plánu Kn�žmost jsou uvedené plochy ozna�eny jako 
„Zem�d�lská výroba, výrobní služby a sklady velkokapacitního charakteru - ZV.1. “. 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Výrobní zem�d�lská za�ízení - areály zem�d�lské výroby, chov hospodá�ských zví�at, 
zpracování rostlinné produkce, p�idružené výrobní, zem�d�lské služby a sklady. 

B. p�ípustné využití: 

Výrobní zpracovatelské - potraviná�ský pr�mysl, správn� administrativní - zem�d�lské 
služby, stravovací a obslužné pro lokální pot�ebu, provozy údržby staveb a techniky, 
specifické zem�d�lské služby a sklady. 

P�íslušné ú�elové komunikace a odstavné plochy, garáže a dopravní za�ízení (�erpací 
stanice...).  

Plochy zelen� v rámci zóny plní funkci ochrannou a izola�ní. 

C. nep�ípustné využití: 

Bydlení (krom� služebních a pohotovostních byt�), rekreace, zdravotnictví a sociální 
služby (nemocnice - l�žková odd�lení, domovy d�chodc�), základní školství a ostatní 
�innosti nesouvisející se zem�d�lskou �inností. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Pro stávající stabilizované zem�d�lské areály platí podíl zastav�ných ploch max. 
40%. Podíl zelených ploch na nezpevn�ných plochách, osázených ke�ovou a stromovou 
ochrannou zelení min. 30 %. Stanovit pásmo hygienické ochrany, zaru�ujících 
neovliv�ování obytných staveb na sousedních pozemcích, pachovou zónu areálu živo�išné 
výroby. Eventuální p�estavby a novostavby (nap�. i v rámci krajinných zón - Z) musí 
stavební formou a objemem zástavby respektovat kontext okolí. Parkování vozidel a 
zem�d�lské techniky musí být zajišt�no na vlastních pozemcích. 
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Plochy výroby a skladování – specifická zem�d�lská výroba - VZS 

Ve schváleném územním plánu Kn�žmost jsou uvedené plochy ozna�eny jako 
„Zem�d�lská výroba, výrobní služby a sklady malokapacitního charakteru - ZV.2. “. 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Výrobní zem�d�lská za�ízení - zem�d�lské výroby, chov hospodá�ských zví�at omezeného 
po�tu, zpracování rostlinné produkce, výrobní, zem�d�lské služby, sklady zem�d�lských 
výrobk�, agroturistická za�ízení v�etn� ubytování. 

B. p�ípustné využití: 

Výrobní zpracovatelská - potraviná�ský pr�mysl, provozy údržby staveb a techniky, 
specifické zem�d�lské služby, sklady a bydlení majitele, �i provozovatele. 

Plochy zelen� v rámci zóny plní funkci ochrannou a izola�ní. 

P�íslušné ú�elové komunikace a odstavné plochy, garáže a dopravní za�ízení. 

C. nep�ípustné využití: 

Bydlení (s výjimkou ubytování sezónních pracovník�), rekreace (s výjimkou 
agroturistických za�ízení), zdravotnictví a sociální služby (nemocnice - l�žková odd�lení, 
domovy d�chodc�), základní školství a ostatní �innosti nesouvisející se zem�d�lskou 
�inností. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Pro navrhované zem�d�lské areály platí podíl zastav�ných ploch max. 40 %. Podíl 
zelených ploch na nezpevn�ných plochách, osázených ke�ovou a stromovou ochrannou 
zelení min. 10%. 

Pásmo hygienické ochrany nesmí p�ekro�it 50m, nebo vzdálenost ur�enou v 
grafické �ásti dokumentace. P�i územním �ízení ov��it pásmo hygienické ochrany, 
zaru�ující neovliv�ování obytných staveb na sousedních pozemcích pouze v p�ípadech 
návaznosti na souvislé plochy bydlení. Stavby svou formou a objemem musí respektovat 
charakter venkovské zástavby. Parkování vozidel a zem�d�lské techniky musí být vždy 
zajišt�no na vlastních pozemcích. 

 

F.3.1.7. Plochy dopravní infrastruktury 

Silni�ní komunikace  

      Zobrazují dopravní plochy silni�ních komunikací podle jejich klasifikace. 

      Ve výkresové �ásti dokumentace, na hlavních výkresech, jsou popsány p�íslušné 
kategorie silni�ních komunikací v�etn� jejich ozna�ení. 

Plochy dopravní infrastruktury - silni�ní komunikace jsou v územním plánu �len�ny a 
ozna�eny: 

DS2T - plochy dopravní infrastruktury - silni�ní komunikace II.t�. 

DS3T - plochy dopravní infrastruktury - silni�ní komunikace III.t�. 
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Místní komunikace 

Vymezují dopravní prostor uvnit� zastav�ných �ástí, p�ípadn� dopravní spojení mezi 
zastav�nými �ástmi místních �ástí obce. Dále jsou zde zahrnuty místní komunikace mimo 
zastav�né území sloužící k dopravní obsluze a zp�ístupn�ní nezastav�ných pozemk�.  

Ve výkresové �ásti dokumentace, na hlavních výkresech, jsou popsány p�íslušné kategorie 
místních komunikací v�etn� jejich ozna�ení.  

Plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace jsou v územním plánu �len�ny a 
ozna�eny: 

DS1B - plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace II.t�., funk�ní t�ída B1 

 Plocha ur�ená pro sb�rné komunikace ve m�stech, pr�tahy silnic 1t�. a 2.t�. 
zastav�ným územím, s p�evážn� dopravním významem, s d�razem na požadovanou 
rychlost a omezením p�ímé obsluhy objekt�. P�i návrhu dopravního prostoru je vždy 
vyžadováno �ešení zajiš�ující samostatné pruhy automobilové dopravy, samostatné pruhy 
pro cyklisty (pokud je navrženou plochou vedena cyklotrasa) a samostatné chodníky. 
Samostatné pruhy pro parkování a zastavování vozidel jen v p�ípadech, kdy nelze �ešit 
parkování na odd�lených samostatných plochách. 

DS2B - plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace III.t�., funk�ní t�ída B2 

 Plocha ur�ená pro sb�rné komunikace nižších obytných útvar� pro jejich obsluhu, 
pr�tahy silnic 3.t�. zastav�ným územím, s d�razem na dopravní význam v území a �áste�né 
umožn�ní p�ímé obsluhy objekt�. P�i návrhu dopravního prostoru je vždy vyžadováno 
�ešení zajiš�ující samostatné pruhy automobilové dopravy, samostatné pruhy pro cyklisty 
(pokud je navrženou plochou vedena cyklotrasa) a samostatné chodníky. Je možné z�izovat 
samostatné pruhy pro parkování a zastavování vozidel. 

DS2C - plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace III.t�., funk�ní t�ída C2 

 Plocha ur�ená pro obslužné komunikace dopl�ující spojení sb�rných komunikací ve 
stávající i nové zástavb�, umožn�ní p�ímé obsluhy všech objekt�. P�i návrhu dopravního 
prostoru je vždy vyžadováno �ešení zajiš�ující samostatné pruhy automobilové dopravy, 
samostatné pruhy pro cyklisty (pokud je navrženou plochou vedena cyklotrasa) a 
samostatné chodníky. Je možné z�izovat samostatné pruhy pro parkování a zastavování 
vozidel. 

DS1D - plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace IV.t�., funk�ní t�ída D1  

 Plocha ur�ená pro dopravní obsluhu obytných zón ve stávající i nov� navrhovaných 
obytných souborech s nízkopodlažní zástavbou, s charakterem obytné ulice. P�ímá obsluha 
všech objekt� za stanovených podmínek. Dopravní rychlost omezena dopravní zna�ením a 
zpomalujícími prvky. P�i návrhu dopravního prostoru je nutné vycházet z principu 
p�ednosti pohybu chodc� p�ed nemotorovými a motorovými dopravními prost�edky. Je 
vyžadováno �ešení uplat�ující st�ídání materiál� v jízdní dráze, zúžení pr�jezdních profil�, 
optické uspo�ádání komunikace, jízdní p�ekážky apod. 

DS2D - plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace IV.t�., funk�ní t�ída D2 

 Plocha ur�ená p�evážn� pro samostatný cyklistický provoz, s vylou�ením veškeré 
motorové dopravy. Pokud v uvedené dopravní ploše má být �ešen i pohyb chodc� je 
vyžadováno svislé i vodorovné i dopravní ozna�ení. Vodorovným dopravním ozna�ením 
musí být vymezeny samostatné pruhy pro cyklisty a pro p�ší. 
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DS3D - plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace IV.t�., funk�ní t�ída D3 

 Plocha ur�ená p�evážn� pro samostatný p�ší provoz, s vylou�ením veškeré 
motorové dopravy.  

DSU - plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace IV.t�..  

Dále ne�len�né komunikace zajiš�ující pr�jezd a pr�chod územím. U stávajících 
komunikací se jedná p�edevším o ú�elové komunikace, polní cesty, lesní cesty apod., které 
jsou plošn� vymezeny a vedeny na katastru nemovitostí jako samostatný pozemek. U 
navrhovaných se jedná o samostatné p�ístupy k pozemk�m a nemovitostem s minimální 
dopravní zát�ží. 

Dle ozna�ení v p�íslušné t�íd� místní komunikace jsou závazné podmínky jejich 
užívání, v�etn� podmínek omezujících jejich užívání. 

      Odstavování vozidel je možné pouze na vyzna�ených místech. Konkrétní návrh 
�ešení místních komunikací bude vycházet z místní dopravní situace, rozmíst�ní vstup� na 
pozemky, do objekt� atd.  

 

Plochy dopravní infrastruktury, dopravní vybavení  - DSV 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Záchytná parkovišt�, zastávky a nádraží autobusové dopravy. 

B. p�ípustné využití: 

Obslužná za�ízení a informa�ní stánky. 

C. nep�ípustné využití: 

Jiná �innost než �innosti uvedené v bodech A a B není p�ípustná. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

      Zásady pro uspo�ádání území jsou stanoveny p�íslušnými právními p�edpisy. 

      Objekty musí architektonickým �len�ním staveb a zejména celkovým objemem 
staveb respektovat m��ítko a kontext okolí. 

 

Plochy dopravní infrastruktury, drážní  - DZ 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Plochy drážní dopravy zahrnující obvod dráhy, v�etn� násp�, zá�ez�, op�rných zdí, most�, 
kolejiš� a doprovodné zelen�. Dále plochy pro za�ízení drážní dopravy, stanice, zastávky 
nástupišt�, p�ístupové komunikace, provozní budovy a pozemky, v�etn� vozoven, opraven, 
p�ekladiš� a správních budov. 

B. p�ípustné využití: 

Obslužná stravovací za�ízení, drobný prodej a informa�ní stánky. 

C. nep�ípustné využití: 

Jiná �innost než �innosti uvedené v bodech A a B není p�ípustná. 
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Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

      Zásady pro uspo�ádání území jsou stanoveny p�íslušnými právními p�edpisy. 

      Objekty musí architektonickým �len�ním staveb a zejména celkovým objemem 
staveb respektovat m��ítko a kontext okolí. 

 

Plochy dopravní infrastruktury, letecká  - DL 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Plochy letiš�, obslužných komunikací, za�ízení pro leteckou dopravu, �ídící v�že, hangáry, 
opravny a správní budovy. Dále plochy pro garáže, parkovišt� a odstavná stání v�etn� 
doprovodné zelen�. 

B. p�ípustné využití: 

Obslužná stravovací za�ízení, drobný prodej a informa�ní stánky pokud jsou sou�ástí 
letišt�. 

C. nep�ípustné využití: 

Jiná �innost než �innosti uvedené v bodech A a B není p�ípustná. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

      Zásady pro uspo�ádání území jsou stanoveny p�íslušnými právními p�edpisy. 

      Objekty musí architektonickým �len�ním staveb a zejména celkovým objemem 
staveb respektovat m��ítko a kontext okolí. 

 

F.3.2. Území neurbanizované - nezastav�né území 
F.3.2.1. Plochy systému sídelní zelen� 

Sídelní zele� - SZ 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Stabilizace p�írodní složky v návaznosti na zastav�né území sídla, p�evážn� s charakterem 
voln� p�ístupných ploch bez parkových úprav a údržby zelen�.  

B. p�ípustné využití: 

Pr�chody pro sí� p�ších, pop�. cyklistických komunikací. Pasivní rekrea�ní pobyt, ve�ejné 
plochy odpo�inkové plochy. Obslužná za�ízení a vybavení formou drobných staveb, 
pod�ízené provozem dominantní p�írodní a rekrea�ní funkci. 

 Vedení sítí technické infrastruktury a umis�ování malých za�ízení technické infrastruktury 
do 5m2. 
Zahradnická úprava a údržba. Nep�ipouští se výsadba introdukovaných d�evin. 

C. nep�ípustné využití: 

Všechny �innosti, které jsou v rozporu se stabilizací p�írodní složky a nesouvisí s 
vymezenými p�ijatelnými �innostmi dle bodu B., silni�ní doprava, intenzivní formy 
hospoda�ení apod. 
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Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

     Návrh, založení a údržba zelen� musí být provád�na odborn� a trvale. 
Up�ednost�uje se výsadba strom� a ke�� trvale zelených nebo opadavých s výrazným 
olist�ním, a s hustými korunami. 

      S ohledem na zachování funkce interak�ního prvku systému ekologické stability je 
nep�ijatelné oplocování pozemk�, p�ipouští se oplocení za�ízení technické infrastruktury. 

      Trasování inženýrských sítí na plochách sídelní zelen� se musí provád�t citliv� se 
snahou zachování maxima stávajících porost� a musí umožnit nové zapojené výsadby. 

 

Zele� soukromá a vyhrazená - ZS 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití:  

Stabilizace p�írodní složky v rámci souvisle zastav�ného území sídla výlu�n� soukromého 
charakteru. Využívání pro samozásobitelskou p�stební �innost a rekreaci. Požaduje se 
zahradnická úprava a údržba ploch. 

B. p�ípustné využití: 

Rekrea�ní využití za p�edpokladu uchování p�írodního charakteru území. Drobné stavby 
zahradní architektury nap�. zahradní altány, pergoly, okrasné vodní nádrže atp.  

C. nep�ípustné využití: 

V rámci t�chto ploch nelze realizovat stavby trvalé ani do�asné, s výjimkou uvedenou v 
bodu B, dále zde nelze realizovat drobné stavby hospodá�ského, rekrea�ního a sportovního 
charakteru ( rodinné bazény, tenisové kurty atp.). 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Návrh, založení a údržba zelen� musí být provád�na odborn� a trvale tak, aby 
nedocházelo k poškozování oplocení, neúm�rnému zastín�ní sousedních obytných staveb 
atp. Maximální výška drobných staveb je stanovena 4m. 

 

Zele� na ve�ejných prostranstvích – ZV 

Ve schváleném územním plánu Kn�žmost jsou uvedené plochy ozna�eny jako „Parková 
zele� a plochy h�bitov�  - PZ“. 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití :       

Stabilizace p�írodní složky v rámci zastav�ného území sídla výlu�n� s charakterem ve�ejn� 
p�ístupných ploch (m�stská ve�ejná a parková zele�) využívaných pro každodenní rekreaci. 
Dále plochy h�bitov� s doprovodnou zelení. 

B.  p�ípustné využití: 

Rekrea�ní využití za p�edpokladu uchování p�írodní hodnoty území. Pasivní rekrea�ní 
pobyt, ve�ejné plochy pro sport, sí� p�ších komunikací, odpo�inkové a shromaž	ovací 
plochy. Obslužná za�ízení a ob�anské vybavení formou drobných staveb, pod�ízené 
provozem dominantní p�írodní a rekrea�ní funkci. Zahradnická úprava a údržba. P�ipouští 
se výsadba introdukovaných d�evin. 
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C. nep�ípustné využití: 

Všechny �innosti, které jsou v rozporu se stabilizací p�írodní složky a nesouvisí s 
vymezenými p�ijatelnými �innostmi dle bodu B., silni�ní doprava, intenzivní formy 
hospoda�ení a pod. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Návrh, založení a údržba zelen� musí být provád�na odborn� a trvale. Je možné situovat 
drobnou architekturu, v souvislosti s využitím parteru k rekreaci nebo pro poh�ební ú�ely. 
Je možné oplocování pozemk�. Trasování inž. sítí na plochách parkov� upravené zelen� se 
musí pod�ídit zachování stávajících porost� a musí umožnit nové zapojené výsadby. 

 

Zele� ochranná a izola�ní - ZO 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Stabilizace p�írodní složky v návaznosti na zastav�né území sídla, pr�tahy dopravních 
koridor� a ploch, �i rozsáhlých výrobních ploch, zele� na stavbách a terénních úpravách 
protierozních a protipovod�ových opat�ení, výlu�n� s charakterem voln� p�ístupných ploch  

B. p�ípustné využití: 

Pr�chody pro sí� p�ších, pop�. cyklistických komunikací. Pr�chody vedení sítí technické 
infrastruktury. 

Zahradnická úprava a údržba. P�ipouští se výsadba introdukovaných d�evin. 

C. nep�ípustné využití: 

Všechny �innosti, které jsou v rozporu se stabilizací p�írodní složky a nesouvisí s 
vymezenými p�ijatelnými �innostmi dle bodu B., silni�ní doprava, intenzivní formy 
hospoda�ení apod. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

     Návrh, založení a údržba zelen� musí být provád�na odborn� a trvale. 
Up�ednost�uje se výsadba strom� a ke�� s hustými korunami . U protierozních a 
protipovod�ových opat�ení pak výsadba strom� a ke�� s hust� a hluboko ko�enícím 
systémem. 

      S ohledem na zachování funkce interak�ního prvku systému ekologické stability je 
nep�ijatelné oplocování pozemk�. 

      Trasování inženýrských sítí na plochách sídelní zelen� se musí provád�t citliv� se 
snahou zachování maxima stávajících porost� a musí umožnit nové zapojené výsadby. 

 
F.3.2.2. Plochy zem�d�lské 

Orná p�da - NZO 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Hospoda�ení na zem�d�lském p�dním fondu vyšší a vysoké p�irozené produk�ní 
schopnosti. Jsou vytvo�eny p�edpoklady pro intenzivn�jší formy zem�d�lského 
hospoda�ení. Základní funkcí je zem�d�lská výroba - obhospoda�ování orné p�dy. 
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B. p�ípustné využití: 

Lokalizace zem�d�lské ú�elové výstavby pro prvovýrobu s p�ímou vazbou na daný ZPF  
Ochrana a údržba chrán�ných krajinných prvk� p�írody, vymezených projektem 
pozemkových úprav. 
Investice do p�dy, ur�ené ke zvýšení produkce (meliorace, vodohospodá�ské úpravy) 
Zakládání rybník� pro závlahu a prvk� na ochranu proti vodní erozi 
Výstavba za�ízení na získávání vody, ur�ené k zem�d�lské �innosti 
Údržba a ochrana technických sítí a za�ízení (el. vedení, plynovod atd.) 
Výstavba zem�d�lských ú�elových komunikací, v�etn� základní komunika�ní sít� (p�ší, 
cyklistické, místní), zabezpe�ující odpovídající pr�chodnost krajiny 
Údržba a ochrana kulturních památek a drobné architektury. 

C. nep�ípustné využití: 

Lokalizace výstavby nesouvisející se zem�d�lskou prvovýrobou (bydlení, rekreace, 
vybavenost ob�anská, pr�myslová a drobná výroba, sklady, zpracování nerostných a 
druhotných surovin) 
Výstavba na zpracování zem�d�lské a lesní produkce 
Zakládání rekrea�ních a chovných vodních nádrží. 

Prostorové a objemové uspo�ádání území: 

Realizací zem�d�lské �innosti nepoškozovat okolní pozemky a vlastnosti p�dy (fyzikální, 
biologické, chemické). Hospoda�ení na zem�d�lské p�d� tak, aby nebyla kontaminována 
škodlivými látkami. P�ípustné jsou pouze stavby a �innosti, zajiš�ující zem�d�lskou funkci 
v území. 

 
Louky a pastviny - drnový fond - NZL   

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Hospoda�ení na zem�d�lském p�dním fondu s p�irozenou produk�ní schopností. Základní 
funkcí je zem�d�lská výroba formou pastevectví, sekáním travních porost� apod. 

B. p�ípustné využití: 

Umis�ování staveb nezbytných pro obhospoda�ování zem�d�lské p�dy v nezastav�ném 
území jako jsou silážní žlaby, p�íst�ešky pro dobytek, napájecí žlaby apod. 
Ochrana a údržba chrán�ných krajinných prvk� p�írody, vymezených projektem 
pozemkových úprav. 
Investice do p�dy, ur�ené ke zvýšení produkce (meliorace, vodohospodá�ské úpravy) 
Údržba a ochrana technických sítí a za�ízení (el. vedení, plynovod atd.) 
Výstavba zem�d�lských ú�elových komunikací, v�etn� základní komunika�ní sít� (p�ší, 
cyklistické, místní), zabezpe�ující odpovídající pr�chodnost krajiny 
Údržba a ochrana kulturních památek a drobné architektury. 

C. nep�ípustné využití: 

Lokalizace výstavby nesouvisející se zem�d�lskou prvovýrobou (bydlení, rekreace, 
vybavenost ob�anská, pr�myslová a drobná výroba, sklady, zpracování nerostných a 
druhotných surovin) 
Výstavba na zpracování zem�d�lské a lesní produkce 
Zakládání rekrea�ních a chovných vodních nádrží. 
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Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Realizací zem�d�lské �innosti nepoškozovat okolní pozemky a vlastnosti p�dy 
(fyzikální, biologické, chemické). Hospoda�ení na zem�d�lské p�d� tak, aby nebyla 
kontaminována škodlivými látkami.  

 

Sady a vinice - NZS 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Hospoda�ení na zem�d�lském p�dním fondu vyšší a vysoké p�irozené produk�ní 
schopnosti. Jsou vytvo�eny p�edpoklady pro intenzivn�jší formy zem�d�lského 
hospoda�ení. Základní funkcí je zem�d�lská výroba - obhospoda�ování sad�, vinic a 
ke�ových plantáží. Zahrnují plochy extenzivn� i intenzivn� zem�d�lsky obhospoda�ované 
se st�edn� a vysokorostoucí vegetací (k�ovinné a stromové patro). Pod tímto ozna�ením 
jsou zahrnuty též významné zahrady, náležející ke stavebním objekt�m, na kterých není 
možné provád�t jakoukoli výstavbu. 

B. p�ípustné využití: 

Lokalizace zem�d�lské ú�elové výstavby pro prvovýrobu s p�ímou vazbou na daný ZPF  
Ochrana a údržba chrán�ných krajinných prvk� p�írody, vymezených projektem 
pozemkových úprav. 
Investice do p�dy, ur�ené ke zvýšení produkce (meliorace, vodohospodá�ské úpravy) 
Zakládání rybník� pro závlahu a prvk� na ochranu proti vodní erozi 
Výstavba za�ízení na získávání vody, ur�ené k zem�d�lské �innosti 
Údržba a ochrana technických sítí a za�ízení (el. vedení, plynovod atd.) 
Výstavba zem�d�lských ú�elových komunikací, v�etn� základní komunika�ní sít� (p�ší, 
cyklistické, místní), zabezpe�ující odpovídající pr�chodnost krajiny 
Údržba a ochrana kulturních památek a drobné architektury. 

C. nep�ípustné využití: 

Lokalizace výstavby nesouvisející se zem�d�lskou prvovýrobou (bydlení, rekreace, 
vybavenost ob�anská, pr�myslová a drobná výroba, sklady, zpracování nerostných a 
druhotných surovin) 
Výstavba na zpracování zem�d�lské a lesní produkce 
Zakládání rekrea�ních a chovných vodních nádrží. 

Prostorové a objemové uspo�ádání území: 

Realizací zem�d�lské �innosti nepoškozovat okolní pozemky a vlastnosti p�dy (fyzikální, 
biologické, chemické). Hospoda�ení na zem�d�lské p�d� tak, aby nebyla kontaminována 
škodlivými látkami. P�ípustné jsou pouze stavby a �innosti, zajiš�ující zem�d�lskou funkci 
v území. 

 

Plochy pro p�stování biopaliv - NZB   

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Hospoda�ení na zem�d�lském p�dním fondu s p�irozenou produk�ní schopností. Základní 
funkcí je p�stování jednoletých a víceletých bylin pro energetické ú�ely, dále p�stování 
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rychle rostoucích d�evin pro energetické ú�ely. 

B. p�ípustné využití: 

Ochrana a údržba chrán�ných krajinných prvk� p�írody, vymezených projektem 
pozemkových úprav. 
Investice do p�dy, ur�ené ke zvýšení produkce (meliorace, vodohospodá�ské úpravy, 
úpravy terénu apod.) 
Údržba a ochrana technických sítí a za�ízení (el. vedení, plynovod atd.) 
Výstavba zem�d�lských ú�elových komunikací, v�etn� základní komunika�ní sít� (p�ší, 
cyklistické, místní), zabezpe�ující odpovídající pr�chodnost krajiny 
Údržba a ochrana kulturních památek a drobné architektury. 

C. nep�ípustné využití: 

Lokalizace výstavby nesouvisející se zem�d�lskou výrobou (bydlení, rekreace, vybavenost 
ob�anská, pr�myslová a drobná výroba, sklady, zpracování nerostných a druhotných 
surovin) 
Výstavba na zpracování zem�d�lské a lesní produkce 
Zakládání rekrea�ních a chovných vodních nádrží. 

Podmínky prostorového a objemového uspo�ádání: 

Realizací zem�d�lské �innosti nepoškozovat okolní pozemky a vlastnosti p�dy 
(fyzikální, biologické, chemické). Hospoda�ení na zem�d�lské p�d� tak, aby nebyla 
kontaminována škodlivými látkami.  

 

F.3.2.3. Plochy vodní a vodohospodá�ské - W 

Charakteristika: 

Pozemky vodních ploch, koryt vodních tok� a jiné pozemky ur�ené  pro 
vodohospodá�ské využití. Takto vyzna�ené plochy nerozlišují hospodá�ský, rekrea�ní �i 
ekologický charakter vodní plochy. 

Prostorové a objemové uspo�ádání území: 

Realizací ploch  pro vodní a vodohospodá�ské ú�ely nepoškozovat sousední 
pozemky a jejich charakteristiky (fyzikální, biologické, krajiná�ské a ekologické). 
Hospoda�it na vodních a vodohospodá�ských plochách tak, aby vody nebyly 
kontaminovány škodlivými látkami. P�ípustné jsou pouze stavby a �innosti, zajiš�ující 
vodní �i vodohospodá�skou funkci v území. a respektující požadavky právních p�edpis� 
upravující problematiku na úseku vod a ochrany p�írody a krajiny. 

 

F.3.2.4. Plochy lesní - NL 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Hospoda�ení na lesním p�dním fondu. Zahrnuje pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa. 
Základní funkcí je lesní výroba, pod�ízená požadavk�m lesního hospodá�ského plánu (LPF) 
a lesním hospodá�ským osnovám (LHO). 

B. p�ípustné využití: 

Lesní hospodá�ství (rostlinné a živo�išné). 
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Lokalizace lesní ú�elové výstavby pro prvovýrobu bez možnosti do�asného ubytování 
vlastník� (uživatel�). 
Ochrana a údržba chrán�ných prvk� p�írody. 
Zakládání, obnova a údržba krajinných prvk�. 
Zakládání rybník� pro chov ryb, závlahu nebo ochranu proti vodní erozi. 
Výstavba technických za�ízení zabezpe�ujících lesní hospodá�skou �innost (jímání vody, 
�OV, úpravny vody). 
Údržba a ochrana technických sítí a za�ízení (el. vedení, plynovod atd.). 
Výstavba ú�elových lesních komunikací v�etn� základní komunika�ní sít� (p�ší, 
cyklistické, místní komunikace) zabezpe�ující pr�chodnost lesními pozemky. 

C. nep�ípustné využití: 

Lokalizace výstavby nesouvisející s lesní hospodá�skou �inností (bydlení, rekreace, 
ob�anská vybavenost, pr�myslová a drobná výroba, sklady zpracování nerostných a 
druhotných surovin). 
Ú�elová výstavba na zpracování lesní a jiné produkce. 
Zakládání rekrea�ních vodních nádrží. 

Prostorové a objemové uspo�ádání území: 

Realizací lesní výroby nepoškozovat sousední pozemky a charakteristiku lesního 
p�dního fondu (fyzikální, biologické, krajiná�ské a ekologické). Hospoda�it na lesní p�d� 
tak, aby nebyla kontaminována škodlivými látkami. P�ípustné jsou pouze stavby a �innosti, 
zajiš�ující lesní funkci v území a respektující požadavky lesního zákona. 

 

F.3.2.5. Plochy p�írodní - NP 

Podmínky funk�ního využití ploch: 

A. p�evažující ú�el využití: 

Zajiš�ují napln�ní t�chto funkcí v území: 
Uchování a vývoj p�vodních a p�írod� blízkých ekosystém�. 
P�íznivé p�sobení na okolní ekologicky mén� stabilní �ásti krajiny 
Uchování druhového i genového bohatství spontánních druh� organizm�. 
V p�írodních plochách jsou zahrnuty (v�etn� jejich ochranných pásem): 
- kategorie zvlášt� chrán�ných území (§ 14, odst. 2, �ást c,d, e,f zák.114/92 Sb.) 
- vybrané prvky územní systém ekologické stability  
- evidované významné krajinné prvky 
- �ást ekologické kostry na nelesní p�d�, která již není zahrnuta do ÚSES 

B. p�ípustné využití: 

Realizace opat�ení a �inností, sm��ujících k dodržení nebo zlepšení podmínek pro    
p�irozený vývoj p�vodních a p�írod� blízkých ekosystém� 
Obhospoda�ovat zem�d�lský a lesní p�dní fond zejména z hlediska jejich mimo-
produk�ních funkcí 
Údržba a ochrana památek a drobné architektury 
Výstavba turistických, p�ších a cyklistických cest je p�ípustná v trasách odsouhlasených 
orgánem ochrany p�írody a za podmínek jim stanovených 
Výkon práva myslivosti a rybá�ství posoudí orgán ochrana p�írody, zda není v rozporu s 
podmínkami ochrany p�írody 
Údržba a ochrana technických sítí a za�ízení za podmínek formulovaných orgánem ochrany 
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p�írody, jejich nová výstavba je p�ípustná za podmínek daných orgánem ochrany p�írody 
Revitalizace vodních tok� a nádrží za podmínek odsouhlasených orgánem ochrany p�írody 
Výjime�n� výstavba ú�elových technických staveb na vodních tocích pouze se souhlasem 
orgánu ochrany p�írody. 

C. nep�ípustné využití: 

Lokalizace nové výstavby (výjimku pro výstavbu technické infrastruktury posoudí orgán 
ochrany p�írody). 
Hospoda�ení s prost�edky a �innostmi, které mohou zp�sobit podstatné zm�ny biologické 
rozmanitosti, struktury a funkce ekosystém�. 
Nevratné poškozování p�dního povrchu. 
Zneškod�ování a ukládání odpad�. 
Sbírání rostlin, krom� lesních plod�. 
Odchytávání voln� žijících živo�ich�. 
Rozši�ování geograficky nep�vodních druh� rostlin a živo�ich�. 
Zm�na stávajícího vodního režimu pozemk�, nesouvisející s hlavní funkcí území. 
Používání kejdy, silážních š�áv, ostatních tekutých odpad�, používání biocid�. 
Provád�ní terénních úprav bez souhlasu orgánu ochrany p�írody 
Oplocování pozemk� bez souhlasu orgánu ochrany p�írody 
P�evod pozemk� do kultury (druhu) orná p�da a zahrada 

Prostorové a objemové uspo�ádání území: 

Dodržení podmínek využití stanovených orgánem ochrany p�írody je vždy nedílnou 
podmínkou. 

 

Významná stromo�adí a solitery 

Jedná se o vyzna�ené bodové �i liniové výsadby vysokorostoucí zelen� (stromové 
patro). Plní funkce kompozi�ní, rekrea�ní, liniové izola�ní zelen� a v�trolam�, dopl�ujících 
krajinu a sídla též z d�vod� krajiná�ských a urbanistických. Ve v�tšin� p�ípad� se 
neuvažuje s výsadbou ovocných strom� zejména z d�vod� obtížností, vyplývajících z 
majetkových vztah�. 

 

F.3.3. Plochy t�žby nerost� 

Na území obce Kn�žmost se plochy t�žby nerost� nevyskytují. 

Plochy skládek inertních odpad� jsou v územním plánu obce ozna�eny v hlavních 
výkresech liniov�. 

 

F.4. Stanovení omezujících podmínek pro využití zastavitelných ploch a 
stavebních objekt� 

Na celém �ešeném území obce Kn�žmost v�etn� všech místních �ástí lze realizovat 
objekty pouze se šikmými st�echami. V od�vodn�ných p�ípadech, po p�ezkoumání a 
zdokladování konkrétního zám�ru investora, lze p�ipustit i ploché zast�ešení. Rozhodnutí o 
p�ípustnosti plochého zast�ešení, jako dokladu pro stavební ú�ad, vydá obec Kn�žmost.   

Požaduje se na celém �ešeném území nezvyšovat p�ípustnou úrove� zne�išt�ní 
ovzduší. U nových staveb a zm�nách stávajících staveb využít centrálních zdroj� tepla, 
pop�. alternativních zdroj�. Pro každou funk�ní složku v území jsou stanoveny konkrétní 
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podmínky prostorového uspo�ádání. 

 Na území CHKO �eský ráj platí pro uvažovanou zástavbu podmínky obsažené v 
dokumentu Plán pé�e CHKO �eský ráj. 
 

 Na plochách ozna�ených jako " Plochy p�estavby stávající rekreace 
Území možné zm�ny rekrea�ní funkce – ZRI“ lze p�ipustit p�estavbu rekrea�ních objekt� 
až po provedení úprav p�íjezdových komunikací, které musí umožnit pr�jezd a otá�ení 
požárních vozidel. Protože se jedná o zm�ny týkající se ucelené skupiny, je uvažovaná 
zm�na rekrea�ní funkce proveditelná až po dohod� všech vlastník� pozemk� a budov v 
p�íslušné skupin�, nebo její ucelené �ásti.  

Pozemky p�iléhající k vodním tok�m musí z�stat 6 m od hranice vodního toku 
nezastav�ny. Správce vodního toku Kn�žmostka je v souladu s platnými právními p�edpisy 
oprávn�n užívat pozemky sousedící s vodním tokem Kn�žmostka, a to, v �ásti sousedící 
s vodním tokem v ší�ce 8m od b�ehové �áry.  

Zastavitelné plochy, nacházející se na stávajícím drenážním odvodn�ní (plochy 
meliorací), musí být zastavovány takovým zp�sobem, aby nebyla omezena funk�nost 
odvod�ovacích systém�. P�itom je nutné respektovat �SN 75 40 30 z r.2000.   

V omezujících podmínkách pro využití p�estavbových a zastavitelných ploch se 
slovním spojením "p�ed prodejem pozemk�", míní prodej pozemk� vedených již jako 
pozemky pro výstavbu. Pozemky zahrnuté do zastavitelných ploch nelze d�lit samostatn�, 
pokud není zpracován a radou obecního zastupitelstva schválen návrh parcelace celé 
zastavitelné plochy v souladu se schváleným územním plánem. 

 

Omezující podmínky pro využití p�estavbových a zastavitelných ploch a dále ploch u 
kterých je požadována zm�na jejich funk�ního využití navržených v rámci zm�ny �.3 
územního plánu Kn�žmost 
     

P�estavbová plocha P1.10:  

P�estavba areálu je možná za podmínek, že veškeré pot�ebné sít� technické 
infrastruktury a dopravní plochy (v�etn� samostatné p�íjezdové komunikace) pot�ebné pro 
provoz budou realizovány z prost�edk� investora. Také veškeré podmín�né stavby a 
investice pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. 
Nejpozd�ji p�ed vydáním územního rozhodnutí musí být zpracována hluková studie a 
prokázáno, že sousední plochy navrhované k bydlení nebudou zat�žovány hlukem nad mez 
p�ípustnou p�íslušnými právními p�edpisy. Stejná kritéria budou uplatn�na i z hlediska 
prašnosti provozu a vyvolané dopravní zát�že. V p�ípad� p�ekro�ení hygienických limit� 
hluku budou navržena ú�inná opat�ení, p�ípadn� bude od p�estavby konkrétního provozu 
upušt�no. Po realizaci výstavby sítí technické infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto 
po kolaudaci bezúplatn� p�evedeny do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze 
nového majitele (obec) zavazovat žádnými b�emeny ani závazky. 

P�estavbová plocha P1.11 

P�estavba ploch je možná za podmínek, že veškeré pot�ebné sít� technické infrastru-
ktury pot�ebné pro provoz budou realizovány z prost�edk� investora. Také veškeré podmí-
n�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� 
investora. Nejpozd�ji p�ed vydáním územního rozhodnutí musí být zpracována hluková 
studie a prokázáno, že sousední obytné objekty nebudou zat�žovány hlukem nad mez p�íp-
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ustnou p�íslušnými právními p�edpisy. Stejná kritéria budou uplatn�na i z hlediska praš-
nosti provozu a vyvolané dopravní zát�že.V p�ípad� p�ekro�ení hygien. limit� hluku budou 
navržena ú�inná opat�ení, p�ípadn� bude od p�estavby konkrétního provozu upušt�no. 

P�estavbová plocha P3.6  

P�estavba je možná za podmínek, že veškeré pot�ebné sít� technické infrastruktury a 
dopravní plochy v�etn� p�íjezdové komunikace budou realizovány z prost�edk� investora. 
Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou 
hrazeny z prost�edk� investora. Dále musí být respektována ochranná pásma sítí technické 
infrastruktury. Po realizaci výstavby sítí technické infrastruktury a dopravních ploch, budou 
tyto po kolaudaci bezúplatn� p�evedeny do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze 
nového majitele (obec) zavazovat žádnými b�emeny ani závazky. 

Zastavitelná plocha Z1.1  

P�ed prodejem pozemku se musí provést vy�ešení majetkoprávních vztah�. 
Vybudování sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude provedeno na náklady 
investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní 
realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Dále musí být respektována 
ochranná pásma sítí technické infrastruktury, p�ípadn� na náklady investora provést jejich 
p�emíst�ní v rámci zastavitelné plochy Z1.1. 

Zastavitelná plocha Z1.2  

Vybudování sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude provedeno na 
náklady investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k 
zajišt�ní realizace stavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Dále musí být 
respektována ochranná pásma sítí technické infrastruktury. 

Zm�na funk�ního využití Zf1.3  

P�i zm�n� z funk�ního využití plochy individuálního bydlení venkovského typu – 
BV na plochu smíšenou obytnou venkovskou – SV nesmí další funkce mít negativní vliv na 
funkci obytnou.  

Zm�na funk�ního využití Zf1.4  

Zm�na funk�ního využití p.p.�. 1005 k.ú. Kn�žmost z místní komunikace na 
pastvinu je možná za p�edpokladu, že pro objekt na  p.p.�.85 a p.p.�. 131 k.ú. Kn�žmost 
bude zajišt�n �ádný p�íjezd po zpevn�né komunikaci. P�íjezdová komunikace musí spl�ovat 
podmínky p�íslušných právních p�edpis� a umožnit bezpe�ný p�íjezd a výjezd vozidel 
integrovaného záchranného systému. Statické zajišt�ní hráze Kn�žmostského rybníka a 
komunikace na ní vedené bude odpovídat zatížení t�žkou hasi�skou technikou. Veškeré 
náklady spojené se zm�nou funk�ního využití p.p.�. 1005 k.ú. Kn�žmost hradí vlastník 
tohoto pozemku. 

Zastavitelná plocha Z1.5  

Parcelace pozemk� musí umožnit výstavbu minimáln� 4 bytových jednotek nebo 3 
rodinných dom�. Vybudování sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude 
provedeno na náklady investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice 
pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci 
výstavby sítí technické infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci 
bezúplatn� p�evedeny do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele 
(obec) zavazovat žádnými b�emeny ani závazky. Výstavba musí být odsouhlasena místn� 
p�íslušným odborem životního prost�edí, nebo� se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. 
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Zastavitelná plocha Z1.10  

Realizace je možná za podmínek, že veškeré pot�ebné sít� technické infrastruktury a 
dopravní plochy (v�etn� samostatné p�íjezdové komunikace) pot�ebné pro provoz budou 
realizovány z prost�edk� investora. Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k 
zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Nejpozd�ji p�ed 
vydáním územního rozhodnutí musí být zpracována hluková studie a prokázáno, že 
sousední plochy navrhované k bydlení nebudou zat�žovány hlukem nad mez p�ípustnou 
p�íslušnými právními p�edpisy. Stejná kritéria budou uplatn�na i z hlediska prašnosti 
provozu a vyvolané dopravní zát�že. V p�ípad� p�ekro�ení hygienických limit� hluku 
budou navržena ú�inná opat�ení, p�ípadn� bude od výstavby konkrétního provozu upušt�no. 
Po realizaci výstavby sítí technické infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po 
kolaudaci bezúplatn� p�evedeny do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze 
nového majitele (obec) zavazovat žádnými b�emeny ani závazky. 

Zastavitelná plocha Z1.12  

Vybudování sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude provedeno na 
náklady investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k 
zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Výstavba musí být 
odsouhlasena místn� p�íslušným odborem životního prost�edí, nebo� se nachází v pásmu 
50m od okraje lesa. Pozemek 6 m od hranice vodního toku musí z�stat nezastav�n. 

Rozvojová plocha je podmín�n� vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd�ji p�ed 
vydáním územního rozhodnutí na stavbu obytných objekt� budou zpracovány hlukové 
studie z hlediska hluku z dopravy na silnici II. kat. �. 276 a v p�ípad� p�ekro�ení 
hygienických limit� hluku budou navržena ú�inná protihluková opat�ení, p�ípadn� bude od 
obytné výstavby upušt�no. Výstavba musí respektovat ochranná pásma silnic dle platného 
zákona o pozemních komunikacích. 

Zastavitelná plocha Z1.13  

Vybudování sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude provedeno na 
náklady investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k 
zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. 

Rozvojová plocha je podmín�n� vhodná pro výstavbu obytného objektu. Nejpozd�ji 
p�ed vydáním územního rozhodnutí na stavbu obytného objektu bude zpracována hluková 
studie z hlediska hluku z dopravy na silnici II. kat. �. 276 a v p�ípad� p�ekro�ení 
hygienických limit� hluku budou navržena ú�inná protihluková opat�ení, p�ípadn� bude od 
obytné výstavby upušt�no. Výstavba musí respektovat ochranná pásma silnic dle platného 
zákona o pozemních komunikacích. 

Zastavitelná plocha Z2.1  

Parcelace pozemk� musí umožnit výstavbu minimáln� 5 bytových jednotek nebo 4 
rodinných dom�.  Vybudování sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude 
provedeno na náklady investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice 
pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci 
výstavby sítí technické infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci 
bezúplatn� p�evedeny do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele 
(obec) zavazovat žádnými b�emeny ani závazky. Výstavba musí být odsouhlasena místn� 
p�íslušným odborem životního prost�edí, nebo� se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. 

Zastavitelná plocha Z2.2  

P�ed prodejem pozemk� se musí provést vy�ešení majetkoprávních vztah� 
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k pozemk�m a budovám, návrh parcelace a vyty�ení pozemk�. Parcelace pozemk� musí 
umožnit výstavbu minimáln� 6 bytových jednotek nebo 6 rodinných dom�.  Vybudování 
sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude provedeno na náklady investora 
(investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní realizace 
výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci výstavby sítí technické 
infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci bezúplatn� p�evedeny do 
vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele (obec) zavazovat žádnými 
b�emeny ani závazky. Výstavba musí být odsouhlasena místn� p�íslušným odborem 
životního prost�edí, nebo� se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. 

Zastavitelná plocha Z2.4  

P�ed prodejem pozemk� se musí provést vy�ešení majetkoprávních vztah� 
k pozemk�m a budovám, návrh parcelace a vyty�ení pozemk�. Parcelace pozemk� musí 
umožnit výstavbu minimáln� 3 bytových jednotek nebo 3 rodinných dom�.  Vybudování 
sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude provedeno na náklady investora 
(investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní realizace 
výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci výstavby sítí technické 
infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci bezúplatn� p�evedeny do 
vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele (obec) zavazovat žádnými 
b�emeny ani závazky.  

Zastavitelná plocha Z3.1  

P�ed realizací zám�ru výstavby se musí provést vy�ešení majetkoprávních vztah� 
k pozemk�m a budovám, návrh parcelace a vyty�ení pozemk�. Vybudování sítí technické 
infrastruktury a dopravních ploch bude provedeno na náklady investora (investor�). Také 
veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou 
hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci výstavby sítí technické infrastruktury a 
dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci bezúplatn� p�evedeny do vlastnictví obce. S 
bezúplatným p�evodem nelze nového majitele (obec) zavazovat žádnými b�emeny ani 
závazky. 

Zastavitelná plocha Z3.2  

Realizace zám�ru je možná za podmínek, že veškeré pot�ebné sít� technické 
infrastruktury a dopravní plochy v�etn� p�íjezdové komunikace budou realizovány z 
prost�edk� investora. Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní 
realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci výstavby sítí 
technické infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci bezúplatn� p�evedeny 
do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele (obec) zavazovat 
žádnými b�emeny ani závazky. 

Zastavitelná plocha Z3.3  

P�ed realizací zám�ru výstavby se musí provést vy�ešení majetkoprávních vztah� 
k pozemk�m a budovám, návrh parcelace a vyty�ení pozemk�. Parcelace pozemk� musí 
umožnit výstavbu minimáln� 3 bytových jednotek nebo 2 rodinných dom�. Vybudování sítí 
technické infrastruktury a dopravních ploch bude provedeno na náklady investora 
(investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní realizace 
výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci výstavby sítí technické 
infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci bezúplatn� p�evedeny do 
vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele (obec) zavazovat žádnými 
b�emeny ani závazky. Dále musí být respektována ochranná pásma sítí technické 
infrastruktury. 
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Zastavitelná plocha Z3.4  

Parcelace pozemk� musí umožnit výstavbu minimáln� 5 bytových jednotek nebo 5 
rodinných dom�.  Vybudování sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude 
provedeno na náklady investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice 
pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci 
výstavby sítí technické infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci 
bezúplatn� p�evedeny do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele 
(obec) zavazovat žádnými b�emeny ani závazky.  

Zastavitelná plocha Z4.2  

Realizace zám�ru je možná za podmínky, že bude pro pozemek zajišt�na a plošn� 
vymezena p�íjezdová komunikace. Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k 
zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. 

Zastavitelná plocha Z4.3  

Realizace zám�ru je možná za podmínky, že bude pro pozemek zajišt�na a plošn� 
vymezena p�íjezdová komunikace. P�ed realizací zám�ru výstavby se musí provést vy�ešení 
majetkoprávních vztah� k pozemk�m a budovám, návrh parcelace a vyty�ení pozemk�. 
Parcelace pozemk� musí umožnit výstavbu minimáln� 3 bytových jednotek nebo 2 
rodinných dom�. Vybudování sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude 
provedeno na náklady investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice 
pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci 
výstavby sítí technické infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci 
bezúplatn� p�evedeny do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele 
(obec) zavazovat žádnými b�emeny ani závazky 

Zastavitelná plocha Z5.1  

P�ed realizací zám�ru výstavby musí být prov��ena využitelnost plochy územní 
studií. Ta musí prov��it p�edevším možnost dopravní obsluhy území. Parcelace pozemk� 
musí umožnit výstavbu minimáln� 8 bytových jednotek nebo 6 rodinných dom�.  
Vybudování sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude provedeno na náklady 
investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní 
realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci výstavby sítí 
technické infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci bezúplatn� p�evedeny 
do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele (obec) zavazovat 
žádnými b�emeny ani závazky. Dále musí být respektována ochranná pásma sítí technické 
infrastruktury. 

Zastavitelná plocha Z5.2  

Parcelace pozemk� musí umožnit výstavbu minimáln� 21 bytových jednotek nebo 
17 rodinných dom�.  Vybudování sítí tech. infrastruktury a dopravních ploch bude 
provedeno na náklady investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice 
pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci 
výstavby sítí tech. infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci bezúplatn� 
p�evedeny do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele (obec) 
zavazovat žádnými b�emeny ani závazky. Dále musí být respektována ochranná pásma sítí 
tech. infrastruktury. 

Zastavitelná plocha Z7.1  

P�ed realizací zám�ru musí být prov��ena využitelnost plochy územní studií. 
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Územní studie musí vymezit plochy pro výstavbu, nezastavitelné pobytové plochy  a 
plochy zelen� (lesa), které by m�ly být zachovány v co nejv�tším rozsahu. Obsahem 
územní studie bude i podrobn�jší stanovení podmínek plošného a prostorového uspo�ádání. 
Realizace je možná za podmínek, že veškeré pot�ebné sít� technické infrastruktury a 
dopravní plochy  pot�ebné pro provoz budou realizovány z prost�edk� investora. Také 
veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou 
hrazeny z prost�edk� investora. Pokud bude územní studií �ešena možnost rozd�lení areálu 
na více provozních jednotek, musí být územní studií prokázána možnost dopravní obsluhy 
každé provozní jednotky z ve�ejné komunikace. Po realizaci výstavby sítí technické 
infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci bezúplatn� p�evedeny do 
vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele (obec) zavazovat žádnými 
b�emeny ani závazky. Výstavba musí být odsouhlasena místn� p�íslušným odborem 
životního prost�edí, nebo� se nachází na lesních pozemcích. 

Zastavitelná plocha Z7.2  

Realizace je možná za podmínek, že veškeré pot�ebné sít� technické infrastruktury a 
dopravní plochy (v�etn� samostatné p�íjezdové komunikace) budou realizovány z 
prost�edk� investora. Také veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní 
realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci výstavby sítí 
technické infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci bezúplatn� p�evedeny 
do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele (obec) zavazovat 
žádnými b�emeny ani závazky. Výstavba musí být odsouhlasena místn� p�íslušným 
odborem životního prost�edí, nebo� se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. Dále musí být 
respektována ochranná pásma sítí technické infrastruktury. V ochranném pásmu 2. st. 
vnit�ním vodního zdroje Srbsko nelze realizovat s výjimkou komunikací žádné trvalé ani 
do�asné stavby a oplocení. Vodní zdroj a vodohospodá�ská za�ízení musí být trvale 
p�ístupné pro pot�eby provozování a údržby. Sou�ástí dokumentace, která bude p�edložena 
k územnímu �ízení, bude odborný posudek z hlediska vlivu na krajinný ráz (celé území 
plochy Z7.2 se nachází v oblasti krajinného rázu Žehrovský les – západ) v�etn� plánu 
hospoda�ení. 

Zastavitelná plocha Z8.1  

Parcelace pozemk� musí umožnit výstavbu minimáln� 6 bytových jednotek nebo 6 
rodinných dom�.  Vybudování sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude 
provedeno na náklady investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice 
pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci 
výstavby sítí technické infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci 
bezúplatn� p�evedeny do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele 
(obec) zavazovat žádnými b�emeny ani závazky. Výstavba musí být odsouhlasena místn� 
p�íslušným odborem životního prost�edí, nebo� se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. 

Zastavitelná plocha Z8.6  

Realizace je možná za podmínek, že veškeré pot�ebné sít� technické infrastruktury a 
dopravní plochy v�etn� jejich p�eložení budou realizovány z prost�edk� investora. Také 
veškeré podmín�né stavby a investice pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou 
hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci výstavby sítí technické infrastruktury a 
dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci bezúplatn� p�evedeny do vlastnictví obce.          
S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele (obec) zavazovat žádnými b�emeny ani 
závazky. Výstavba musí být odsouhlasena místn� p�íslušným odborem životního prost�edí, 
nebo� se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. Dále musí být respektována ochranná pásma 
sítí technické infrastruktury a prvky systému ÚSES. 
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Zastavitelná plocha Z9.3  
Parcelace pozemk� musí umožnit výstavbu minimáln� 3 bytových jednotek nebo 2 

rodinných dom�. Vybudování sítí technické infrastruktury a dopravních ploch bude 
provedeno na náklady investora (investor�). Také veškeré podmín�né stavby a investice 
pot�ebné k zajišt�ní realizace výstavby budou hrazeny z prost�edk� investora. Po realizaci 
výstavby sítí technické infrastruktury a dopravních ploch, budou tyto po kolaudaci 
bezúplatn� p�evedeny do vlastnictví obce. S bezúplatným p�evodem nelze nového majitele 
(obec) zavazovat žádnými b�emeny ani závazky 
 
Z památkového hlediska jsou chrán�ny a na seznamu kulturních nemovitých památek 
uvád�ny: 

na katastrálním území Kn�žmost 

 
1588   -   areál kostela sv. Františka Serafínského + k�íž 
 1588/1  -  kostel sv. Františka Serafínského 
 1588/2  -  k�íž na kamenném podstavci 
místo ur�ení - pp�.49 a pp�.1001/3 (p�ed hlavním vstupem pás o rozm�ru ší�e kostela x 5m) 
1590   -   areál domu u Cerh� �.p. 7 
 1590/1  -  d�m s hostincem 
 1590/2  -  chlévy 
 1590/3  -  stodola 
 1590/4  -  dvorní brána 
místo ur�ení - pp�. 21 a pp�. 23/1 
1591   -   chalupa �.p. 59 
místo ur�ení - pp�.40 a pp�. 42 
1592   -   areál �.p. 21 
 1592/1  -  obytný d�m 
 1592/2  -  ohradní ze	 dvora s branou 
místo ur�ení - pp�. 6, pp�. 8 a pp�. 9 
1593   -   socha sv. Jana Nepomuckého (u h�bitova) 
místo ur�ení - u h�bitova, na pp�. 24/4 
1594   -   socha sv. Jana Nepomuckého (na návsi v m.�. Žantov) 
místo ur�ení - na návsi, na pp�. 1159 
 
na katastrálním území Malobrat�ice 
 
3601 -  hospodá�ské stavení �.p. 18 
místo ur�ení - pp�. 12 �ást (pod vlastním objektem) 
 
na katastrálním území Solec 
 
1734  -  areál kostela Nanebevzetí P. Marie  

1734/1  -  kostel 
1734/2  -  márnice 
1734/3  -  ohradní ze	 h�bitova se 2 branami 
1734/4  -  k�íž p�ed h�bitovní branou 

místo ur�ení - pp�.18, pp�. 19 a pp�. 71 
3600  -  zaniklá tvrz a tvrzišt� 
místo ur�ení - pp�. 31, �ást pp�. 47 a �ást pp�.50/1  
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na katastrálním území Srbsko 

1735  -  areál chalupy �.p. 3 (lomenice) 

 1735/1  -  obytný d�m se sýpkou 

 1735/2  -  sklep 

 1735/3  -  chlév 

 1735/4  -  stodola 

místo ur�ení - pp�. 49 a pp�. 530/1 

 

P�i p�estavb�, modernizaci �i p�emíst�ní uvedených kulturních památek je vždy 
zapot�ebí stanovisko p�íslušných orgán� státní správy. Ve smyslu zák. �. 20/1987 Sb., o 
státní památkové pé�i podléhá veškerá stavební �innost, stavební zm�ny a udržovací práce 
na nemovitostech vedených na seznamu kulturních nemovitých památek schválení 
p�íslušnými orgány státní správy (v sou�. odbor výstavby a ŽP M�Ú Mnichovo Hradišt� a 
Národní památkový ústav, územní odbor. pracovišt� st�edních �ech). Vymezení hranic 
památkov� chrán�ných území v�etn� ozna�ení objekt� kulturních nemovitých památek je 
vyzna�eno ve výkresové dokumentaci. 

 

 

G. Vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných opat�ení, 
staveb a opat�ení k zajiš�ování obrany a bezpe�nosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemk�m a stavbám vyvlastnit. 

 

G.1. Vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb 

Z hlediska ve�ejn� prosp�šných staveb se tato problematika dotýká ploch 
navržených pro výstavbu ob�anského a technického vybavení. V ostatních p�ípadech se 
jedná o plochy ve�ejné zelen�, vodní plochy, dopravní plochy a plochy dopravního 
vybavení - parkovišt�. Do ve�ejn� prosp�šných staveb jsou zahrnuty veškeré sít� a plochy 
technické infrastruktury. 

Ve�ejn� prosp�šné stavby a plochy  ur�ené schváleným územním plánem SÚ 
Kn�žmost, zm�nou �.1 a 2. zm�nou územního plánu Kn�žmost jsou zakresleny na 
samostatných výkresech  dokumentace 2. zm�ny územního plánu Kn�žmost. 

V dokumentaci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost jsou uvedeny a vymezeny jen 
plochy navržené v rámci této zm�ny. Liniová vedení a bodové prvky ve�ejn� prosp�šných 
staveb a opat�ení uvedených v platném územním plánu jsou pro p�ehlednost zakresleny i ve 
výkresové �ásti dokumentace zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost. Indexy jsou opat�eny 
jen liniové a bodové prvky navržené v rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost. 

 Na ve�ejn� prosp�šné stavby a opat�ení se vztahuje možnost uplatn�ní vyvlastn�ní 
podle §170 zák.183/2006 Sb. Na ve�ejn� prosp�šné stavby a opat�ení se vztahuje i  
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p�edkupní právo podle §101 zák.183/2006 Sb. P�edkupní právo bude vloženo ve prosp�ch 
Obce Kn�žmost.  

Do ve�ejn� prosp�šných staveb jsou za�azeny všechny stávající komunikace v 
soukromém a osobním vlastnictví. Také na n� se vztahuje možnost uplatn�ní vyvlastn�ní 
podle §170 zák.183/2006 Sb., i p�edkupní právo podle §101 zák.183/2006 Sb. P�edkupní 
právo bude vloženo ve prosp�ch obce Kn�žmost.  

 

G.2.  Pozemky ur�ené pro ve�ejn� prosp�šné stavby – výpis 

dot�ených pozemk� 

Souhrn pozemk� navržených v rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost plošn� 
dot�ených ve�ejn� prosp�šnými stavbami v celém �ešeném území obce Kn�žmost. 

WR 01 - pro protipovod�ová opat�ení je vymezena plocha v rozsahu 0,726 ha a 
plocha Z1.7 o rozsahu 0,267 ha na pozemcích �. 711/1, 711/2, 847/1, 847/76, 
847/82, 847/91 a 1050 k.ú. Kn�žmost. 

WT 01 - pro technickou infrastrukturu - TI zahrnuje  pozemky �. 824/1 a 822/2 k.ú. 
Kn�žmost 

WT 02 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje  pozemek �. 443/1 k.ú. 
Kn�žmost 

WT 03 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje  pozemek �. 187/12 k.ú. 
Koprník 

WT 04 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje  pozemek �. 300/1 k.ú. 
Násedlnice 

WT 05 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje  pozemek �. 48/1 k.ú. Úhelnice 

WT 06 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje  pozemek �. 199/2 k.ú. Koprník 

WT 07 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje  pozemky �. 216/1 a 220/1 k.ú. 
Lítkovice 

WT 08 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje  pozemek �. 1461 k.ú. Solec 

WT 09 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje  pozemek �. 47 k.ú. Solec 

WT 10 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje  pozemek �. 112/10 k.ú. 
Malobrat�ice 

WT 11 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje  pozemek �. 312/2 k.ú. 
Suhrovice 

WT 12 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje  pozemek �. 551/1 k.ú. Srbsko 

WD 01  - pro dopravní obsluhu území – DS1D  zasahuje pozemek � 300/1.k.ú. 
Násedlnice. 

WD 02  - pro dopravní obsluhu území – DSU  zasahuje pozemek � 443/1.k.ú. 
Kn�žmost. 

WD 03  - pro dopravní obsluhu území – DSU  zasahuje pozemek � 146.k.ú. Solec. 

WD 04  - pro dopravní obsluhu území – DSU  zasahuje pozemek � 199/2.k.ú. 
Koprník. 
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WD 05  - pro dopravní obsluhu území – DSU  zasahuje pozemek � 551/1.k.ú. Srbsko 

Do seznamu ve�ejn� prosp�šných staveb spadají i liniová vedení sítí technické 
infrastruktury. Do zde uvedeného výpisu pozemk� dot�ených ve�ejn� prosp�šnými 
stavbami nejsou zahrnuty pozemky dot�ené výstavbou sítí technické infrastruktury, ty je 
nutno hledat ve výkresové �ásti dokumentace ve výkresech ve�ejn� prosp�šných staveb, 
opat�ení a asanací (�.v.24 až �.v.33).  

 

G.3. Vymezení ploch pro asanaci 

V �ešeném území se nevyskytují plochy ani území vyžadující návrh asana�ních 
opat�ení �ešených na úrovni územního plánu.   

 

H. Vymezení dalších ve�ejn� prosp�šných staveb a ve�ejn� prosp�šných 
opat�ení, pro které lze uplatnit p�edkupní právo. 

Pro zvýšení reten�ních schopností území vlastní obce Kn�žmost jsou navrženy a 
v rámci zm�ny �.3 územního plánu Kn�žmost  p�esn�ji vymezeny plochy pro vybudování 
zatravn�ného valu zachycujícího p�ívalové deš�ové vody stékající z p�ilehlého pole do 
zastav�ného území. P�ívalové deš�ové vody jsou svád�ny do nov� navrhovaných vodních 
ploch. Pro toto ve�ejn� prosp�šné opat�ení lze uplatnit p�edkupní právo. P�edkupní právo se 
týká pozemk� p.�. 711/1, 711/2, 847/1, 847/76, 847/82, 847/91 a 1050  k.ú. Kn�žmost. Uvád�ná 
parcelní �ísla se týkají použitých mapových podklad� -map evidence nemovitostí.  

P�edkupní právo bude vloženo ve prosp�ch Obce Kn�žmost. Vymezení dot�ených 
pozemk� je uvedeno ve výkrese �.24. 

Navržené vodní plochy jsou za�azeny do ve�ejn� prosp�šných staveb, pro které lze 
práva k pozemk�m a stavbám vyvlastnit. 

 

I. Údaje o po�tu list� územního plánu a po�tu výkres� k n�mu p�ipojené 
grafické �ásti. 

 Textová a tabulková �ást návrhu 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost má 71 stran. 

 Výkresová �ást návrhu 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost má 33 výkres�. 

Textová a tabulková �ást od�vodn�ní návrhu 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost 
má 29 stran.  

Výkresová �ást od�vodn�ní návrhu 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost  má 21 
výkres�  

 

J. Vymezení ploch a koridor� územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, v�etn� podmínek pro jeho prov��ení. 

 Do územních rezerv jsou za�azeny ty plochy, jejichž za�azení do návrhových ploch 
brání stanoviska orgán� státní správy.  

U ploch pro sport, rekreaci a pr�mysl je jejich využití podmín�no dosáhnutím 
dohody s orgány státní správy. Jde o dohody v oblasti ochrany zem�d�lského p�dního 
fondu, ochrany pozemk� ur�ených k pln�ním funkcí lesa a ochrany p�írody. 
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Vymezení a specifikace ploch územních rezerv je obsaženo v hlavních výkresech 
území místních �ástí (�.v.02 až �.v.11) 

 

K. Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je prov��ení zm�n jejich využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh�ty pro 
po�ízení územní studie, její schválení po�izovatelem a vložení dat o této 
studii do evidence územn� plánovací �innosti 

Plochy a koridory, ve kterých je prov��ení zm�n jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování jsou vymezeny ve výkresové �ásti dokumentace a popsány 
v textové �ásti dokumentace. Jedná se o plochy ozna�ené Z5.1 a Z7.1. 

Využití výše uvedených ploch a koridor� je podmín�no zpracováním územní studie, 
jejím projednáním a schválením po�izovatelem. Vložení dat schválené územní studie do 
evidence územn� plánovací �innosti m�že být provedeno kdykoliv, po dobu platnosti 
schválené zm�ny �.3 územního plánu sídelního útvaru Kn�žmost. 

Územní studie bude sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí o d�lení 
�i zcelování pozemk�, umíst�ní technické a dopravní infrastruktury. V územní studii lze 
stanovit i podrobn�jší podmínky prostorového uspo�ádání objekt�.  

V pr�b�hu projednávání 3. zm�ny územního plánu projednalo zastupitelstvo obce 
Kn�žmost podn�t k vyjmutí ploch Z1.1, Z1.2, Z1.5, Z2.1, Z3.4, Z5.2, Z7.2, Z8.1 a Z8.6 
z ploch, ve kterých je prov��ení zm�n jejich využití podmín�no zpracováním územní studie 
(viz. zápis �.6 z jednání zastupitelstva obce Kn�žmost ze dne 2.12.2009). Na základ� 
zpracování 3. zm�ny územního plánu sídelního útvaru Kn�žmost, jeho podrobností a 
prov��ení možností využití výše jmenovaných ploch dosp�lo zastupitelstvo obce, 
zpracovatel územní dokumentace i po�izovatel ke shodnému názoru, že u t�chto ploch je 
zpracování územní studie nadbyte�né. 

 

L. Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je po�ízení a vydání regula�ního 
plánu podmínkou pro rozhodování o zm�nách jejich využití a zadání 
regula�ního plánu v rozsahu dle p�ílohy �. 9. 

Plochy a koridory, ve kterých je po�ízení a vydání regula�ního plánu podmínkou pro 
rozhodování o zm�nách jejich využití, se v návrhu 3. zm�ny územního plánu Kn�žmost 
nevyskytují 

 

M. Stanovení po�adí zm�n v území (etapizace) 

P�i využívání územních rezerv jsou rozhodujícími faktory tlaky regulující hustotu 
zástavby a tedy i ekonomické p�ístupy k využívání zastavitelných ploch. Skladba a 
typologie stavebních objekt�, p�estavba a modernizace stávajícího domovního fondu 
rozhodují o rychlosti vy�erpání územních rezerv a o ekonomické náro�nosti nejen vlastních 
objekt�, ale i sítí technické infrastruktury. Z t�chto hledisek se doporu�uje zam��it se na 
intenzivn�jší a polyfunk�ní formy zástavby, zam��ené na bydlení a práci v jednom objektu, 
dále na formy zástavby umož�ující vedle bydlení i pronájem rekrea�ního ubytování a 
stravování. Tyto formy si ponechávají charakter venkovské zástavby, p�i�emž sou�asn� 
vykazují v�tší úspornost ve spot�eb� ploch, energií a náklad� na technickou infrastrukturu, 
než samostatná výstavba izolovaných rodinných dom� a samostatná výstavba objekt� 
ob�anské vybavenosti, �i rekrea�ních za�ízení. U ploch hromadné rekreace je t�eba se 
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rovn�ž zam��it na jejich intenzivní formy.   

Po�adí zm�n v území, etapizace využití navržených ploch k zástavb� a zm�n ve 
využívání zem�d�lské p�dy není stanoveno. Rozhodujícími faktory rozvoje, budou vždy 
vy�ešené majetkoprávní vztahy k pozemk�m a investi�ní náro�nost výstavby sítí technické 
a dopravní infrastruktury. 

 

N. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro 
které m�že vypracovávat architektonickou �ást projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt. 

 Do architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m�že 
vypracovávat architektonickou �ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, 
jsou za�azeny všechny stavební objekty uvedené na seznamu kulturních nemovitých 
památek.  

 

O. Vymezení staveb nezp�sobilých pro zkrácené stavební �ízení podle 
§117 odst.1 zák.�.183/2006 Sb. 

 V území vymezeném administrativní hranicí obce Kn�žmost, tedy v �ešeném území 
územního plánu Kn�žmost jsou všechny stavby z výjimkou staveb silni�ních komunikací 
mimo zastav�né území a staveb železni�ních tratí zp�sobilé ke zkrácenému stavebnímu 
�ízení podle §117 odst.1 zák.�.183/2006 Sb. 
 

P. SEZNAM VOLNÝCH P	ÍLOH A VÝKRESOVÉ �ÁSTI 

 DOKUMENTACE 

Textová a tabulková �ást 

v.�.01  Výkres základního �len�ní území 1 : 10 000 

v.�.02  Hlavní výkres území místních �ástí Kn�žmost a Žantov  1 : 2 880 

v.�.03  Hlavní výkres území místních �ástí Suhrovice, Drhleny a  

            �ížovka 1 : 2 880 

v.�.04 Hlavní výkres území místní �ásti Koprník 1 : 2 880 

v.�.05 Hlavní výkres území místních �ástí Sole�ek, Solec a  

            Malobrat�ice 1 : 2 880 

v.�.06 Hlavní výkres území místní �ásti Bý�ina 1 : 2 880 

v.�.07 Hlavní výkres území místní �ásti Srbsko 1 : 2 880 

v.�.08 Hlavní výkres území místní �ásti Lítkovice 1 : 2 880 

v.�.09 Hlavní výkres území místní �ásti Chlumín 1 : 2 880 

v.�.10 Hlavní výkres území místní �ásti Násedlnice 1 : 2 880 

v.�.11 Hlavní výkres území místní �ásti Úhelnice 1 : 2 880 

v.�.12  Výkres technické infrastruktury místních �ástí Kn�žmost a Žantov 1 : 2 880 
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v.�.13  Výkres technické infrastruktury místních �ástí Suhrovice, Drhleny a  

            �ížovka 1 : 2 880 

v.�.14  Výkres technické infrastruktury místní �ásti Koprník 1 : 2 880 

v.�.15  Výkres technické infrastruktury místních �ástí Sole�ek, Solec a 

            Malobrat�ice 1 : 2 880 

v.�.16  Výkres technické infrastruktury místní �ásti Bý�ina 1 : 2 880 

v.�.17  Výkres technické infrastruktury místní �ásti Srbsko 1 : 2 880 

v.�.18  Výkres technické infrastruktury místní �ásti Lítkovice 1 : 2 880 

v.�.19  Výkres technické infrastruktury místní �ásti Chlumín 1 : 2 880 

v.�.20  Výkres technické infrastruktury místní �ásti Násedlnice 1 : 2 880 

v.�.21  Výkres technické infrastruktury místní �ásti Úhelnice 1 : 2 880 

v.�.22 Ve�ejná infrastruktura - výkres civilní ochrany Kn�žmost 1 : 5 000 

v.�.23  Koncepce uspo�ádání krajiny 1 : 10 000 

v.�.24  Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací místních �ástí  

Kn�žmost a Žantov 1 : 2 880 

v.�.25  Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací místních �ástí  

Suhrovice, Drhleny a �ížovka 1 : 2 880 

v.�.26  Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací místní �ásti  

Koprník 1 : 2 880 

v.�.27  Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací místních �ástí  

Sole�ek, Solec a Malobrat�ice 1 : 2 880 

v.�.28  Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací místní �ásti  

Bý�ina 1 : 2 880 

v.�.29  Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací místní �ásti  

Srbsko 1 : 2 880 

v.�.30  Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací místní �ásti  

Lítkovice 1 : 2 880 

v.�.31  Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací místní �ásti  

Chlumín 1 : 2 880 

v.�.32  Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací místní �ásti  

Násedlnice 1 : 2 880 

v.�.33  Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací místní �ásti  

Úhelnice 1 : 2 880 
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VODY A MOKŘADY

SKLÁDKY INERTNÍCH ODPADŮ

PLOCHY S VYSOKOU HLADINOU SPODNÍ

PLOCHY PŘÍRODNÍ - NP

VÝZNAMNÁ STROMOŘADÍ A SOLITERY

OBJEKTY HROMADNÉ REKREACE

OBJEKTY PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

OBJEKTY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - CHATY

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

A REKREAČNÍHO BYDLENÍ - DROBNÉ STAVBY

VENKOVSKÉHO TYPU

POLYFUNKČNÍ OBJEKTY

DOPLŇKOVÉ OBJEKTY INDIVIDUÁLNÍHO

OBJEKTY INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ

BYDLENÍ A SLUŽBY

OCHRANNÁ PÁSMA SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

HRANICE AREÁLU NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

OBJEKTY NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

OZNAČENÍ KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE

HRANICE PAMÁTKOVÉ REZERVACE

HLAVNÍ CYKLISTICKÉ TRASY

300 m - 5 minut chůze
ISOCHRONA DOSTUPNOSTI AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

ÚČELOVÉ KOM.,POLNÍ A LESNÍ CESTY - DSU

FUNKČNÍ TŘÍDA D1 - DS1D
MÍSTNÍ KOMUNIKACE

FUNKČNÍ TŘÍDA B2 - DS2B

OCHRANNÁ PÁSMA SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ

HRANICE BIOKORIDORU MÍSTNÍHO VÝZNAMU

HRANICE BIOKORIDORU REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

HRANICE BIOCENTRA MÍSTNÍHO VÝZNAMU

HRANICE BIOCENTRA REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

OBJEKTY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU

VENKOVSKÉHO TYPU VE VÝSTAVBĚ ČI NEEVIDOVANÉ V KATASTRU
OBJEKTY INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ

CHATY NEEVIDIVANÉ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
OBJEKTY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE

HRANICE CHKO ČESKÝ RÁJ

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK

PŘÍRODNÍ PARK

PÁSMO 50 m OD KRAJE PUFL

PŘÍRODNÍ REZERVACE PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
FUNKČNÍ TŘÍDA B1 - DS1B

FUNKČNÍ TŘÍDA C2 - DS2C
MÍSTNÍ KOMUNIKACE

OBJEKTY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

OBJEKTY OBČANSKÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENĚHO ÚZEMÍ

HRANICE BIOCENTRA NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

HRANICE OCHRANNÉ ZÓNY NRBK č. K33

OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE

HLAVNÍ VÝKRES ÚZEMÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

MĚŘÍTKO 1 : 2880
Č. ZAK. 154/2009

SUHROVICE, DRHLENY a ČÍŽOVKA
POŘIZOVATEL

NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBEC KNĚŽMOST

Č. V. 03
ČERVENEC 2009

OBEC KNĚŽMOST ZAHRNUJÍCÍ KATASTRY - KNĚŽMOST, SOLEC, SUHROVICE,
STŘEDOČESKÝ KRAJ
ČESKÁ REPUBLIKA

ÚZEMÍ ŘEŠENÉ NA VÝKRESE SE NACHÁZÍ V CHOPAV - SEVEROČESKÁ KŘÍDA

CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ LEŽÍ V PÁSMU HYGIENICKÉ OCHRANY III. ST. VODÁRENSKÉHO TOKU JIZERA

ING. ARCH. JIŘÍ MAŇÁK ,PROJEKTANT (DODAVATEL)
Anastázova 22/3, Praha 6    IČO 4430 4528

ÚZEMÍ ŘEŠENÉ NA VÝKRESE JE SOUČÁSTÍ GEOPARKU ČESKÝ RÁJ

ČÍSLO ROZVOJOVÉ LOKALITY
STAV - PLOCHY SCHVÁLENÉ ÚPO
NÁVRH - PLOCHY SCHVÁLENÉ VE ZMĚNĚ č. 2

LOKALITA SOUSTAVY NATURA 2000

SRBSKO, KOPRNÍK, LÍTKOVICE, NÁSEDLNICE, MALOBRATŘICE a ÚHELNICE

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJŮ
II. STUPNĚ - VNĚJŠÍ

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJŮ
II. STUPNĚ - VNITŘNÍ

BYDLENÍ
V ROD. DOMECH - VENKOVSKÉ - BV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

PLOCHY LESNÍ - NL

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - W

ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ - ZS

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA - VZ

PLOCHY REKREACE

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI - RI

KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŔEDNÍ - OM

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - OV

VENKOVSKÉ - SV

PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT - OS

ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH - ZV

LOUKY A PASTVINY, DRNOVÝ FOND - NZL

SADY A VINICE - NZS

ORNÁ PŮDA - NZO

STABILIZOVANÉZMĚN
PLOCHYPLOCHY

STÁVAJÍCÍ
OBJEKTY

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ - ZO

STABILIZOVANÉNAVRHOVANÉ
URBANISTICKÉ JEVY
ÚZ. REZERVY

VYMEZENY K 15.6.2009

Z1.2
ZASTAVITELNÉ PLOCHY

PLOCHY PŘESTAVBY

PLOCHY ÚZEMNÍCH REZREV
NAVRŽENÉ SHCVÁLENÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM

PLOCHY
ÚZ. REZERVY

R1

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - TI

BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH - BH

PLOCHY REKREACE
HROMADNÁ REKREACE - RH

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
LEHKÝ PRŮMYSL - VL

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA - VD

ÚZEMÍ MOŽNÉ ZMĚNY REKREAČNÍ FUNKCE - ZRI
PLOCHY PŘESTAVBY STÁVAJÍCÍ REKREACE

PLOCHY REKREACE
REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU - RN1

PLOCHY REKREACE
REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU - RN2

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
SPECIFICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA - VZS

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

SÍDELNÍ ZELEŇ - SZ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
PLOCHY PRO PĚSTOVÁNÍ BIOPALIV - NZB

DRÁŽNÍ (ŽELEZNICE) - DZ

LETECKÁ - DL
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ VYBAVENÍ - DSV

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ KOMUNIKACE II.tř. - DS2T

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ KOMUNIKACE III.tř. - DS3T

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

ZASTUPITELSTVO OBCE KNĚŽMOSTSPRÁVNÍ ORGÁN
DATUM VYDÁNÍ .....................

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE .........................
PODPIS OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY ...........................

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI .....................ČÍSLO JEDNACÍ ....................

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY

ÚDOLNÍ NIVA POTOKA KNĚŽMOSTKY

INTERAKČNÍ PRVEK

OCHRANNÉ PÁSMO
PŘÍRODNÍ REZERVACE PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY

PAMÁTNÝ STROM

Zf1.3
OZNAČENÍ PLOCHY ŘEŠENÉ
DLE ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3

P1.10
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DS2CDS2C

DS1DDS1D

DSUDSU

STAVNÁVRH
PRVKY ÚSES A OCHRANY PŘÍRODY

STABILIZOVANÉNAVRHOVANÉ
URBANISTICKÉ JEVY

S


