
Příloha č. 1 k vyhlášce č.3l]:ggl popis vhodnosti a přípustnosti

jednotlivýchčinnostípodlefunkčníhovyužití.

1. Bydlení - čistě obytná funkce
Charakteristika: Území s čistě obytnou funkcí'

Využitíúzemí:
Dominantní funkce: Bydlení ve formě rodinných domů'

Podmínečně přípustná funkce: Zahrady, parková zeleň'

Nepřípustnó funkce: Provozovny, chov hospodářských zvířat'

2. Bydlení jako převažující funkce - smíšená obytná území

Chdrdkteristika:Yintravilánustávajícíobcesoučasnýstav.
Využitíúzemí:
Dominqntní funkce: Bydlení ve formě rodinných domů'

Podmínečně přípustná funkce: Provozovny drobných služeb nenarušujících svým provozem okolní

bydlení (např. ordinace drobné prodejny a dílny s nehlučným provozem) a menší objekty pro

komerčnírekreaci a souvisejícíslužby (penzion, turistická ubytovna, půjčovna turistických potřeb -

např' kolapod.)v případě, že každá parcela bude mít především obytnou funkci'

3. Chatová zástavba - zóna A (změna na trvalé bydlení)

Chorakteristika: Zpravidla chatové osady s dostatečnými parcelami, ojediněle objekty sloužící

trvalému bydlení.
využitíúzemí:
Dominantní funkce:Trvalé bydlení a individuální rekreace ve stávajících objektech (chaty)' Není

povoleno budování nových chat. Jsou možné přestavby současných objektů na trvalé bydlení či jejich

nahrazení novou stavbou v případě, že nová stavba bude určena protrva|é bydlení' Volné parcely

větší než 800 m2 je možno využít ke stavbě rodinných domů (pouze bydlení), menší budou

ponechány jako sadové plochy (event' zahrady)'

Podmínečně přípustná junkce: Jsou moŽné úpravy stávajících rekreačních objektů zlepšující

ekologické parametry (domov' ČoV, eIektrické vytápění apod')

Nepřípustná funkce: Provozovny, chov hospodářských zvířat'

4. Chatová zástavba - zóna B (stabilizované chatové osady)

Charakteristíka; Chatové osady. Výjimečně objekty sloužící k trvalému bydlení'

Využitíúzemí:
Dominantní funkce: lndividuální rekreace (chatové osady), Jsou možné Dílčí úpravy stávajících

rekreačních objektů a Drobné přístavby nezvyšujícíkapacitu (verandy apod.) a úpravy zlepšující

ekologické o.r.,.n",ru (domovní čov, elektrické vytápění apod')' Není povoleno budování nových

chat a objektů pro trvalé bydlení'

Podmínečně přípustnó funkce: Výjimečně objekty sloužící k trvalému bydlenívzniklé rekolaudací

stávajících rekreačních tojut to. Votné parcelý ponechat bez zástavby, využití pro sady' zahrady apod'

Ne přípustná f unkce : Provozovny, chov hospodářských zvířat'

5. Chatová zástavba - zóna C (objekty bez povolených úprav)

Charakteristika; Chaty nacházejicíie většinou mimo původníosady, chaty s malými parcelami a

chaty na lesní půdě.

Využití území:
Dominantní funkce: lndividuální rekreace (chaty). Možné jsou pouze udržovací práce'

Podmínečně přípustnú funkce: Původnífunkce plochy před výstavbou chaty (zalesnění apod')



Nepřípustná funkce: Není přípustné žádné rozšiřování zástavby a objektů, přestavby a Úpravy

zvyšujícíubytovacíkapacity, Výstavba dalších objektů (ani dočasných) na přilehlých pozemcích. Pro

přístup k chatám nesmějí být rozšiřovány a budovány nové přístupové cesty, kde je v současnosti

pouze pěší přístup, je nutno jej ponechat.

6. Veřejná Vybavenost
Charakteristika: Y současné době se jedná o budovy obecního úřadu, pošty, obchodu smíšeným

zbožím, restauraci a domov důchodců. Podmínky zástavby viz, také v kap. 3'2'

Využitíúzemí:
Dominantní funkce: objekty veřejné vybavenosti (obecní úřad, pošta, prodejny, hasičská zbrojnice,

hostince, školící a rekreační střediska, penziony a jiné objekty služeb).

Podmínečně přípustnú funkce; Bydleníjako doprovodná funkce (byt správce apod)'

Nepřípustnó funkce: objekty slouŽícípřevážně k bydlení.

7. Drobná výroba, služby
Chdrakteristika: Yýroba a služby, zejména ty, které nejsou vhodné k integraci do obytné a smíšené

zástavby. Podmínky zástavby viz také kap.3'2.

Využitíúzemí:
Dominantnífunkce: Výroba a služby (zejména ty, které nejsou vhodné k integraci do smíšené

zástavby). Provozovny s většíhlučnostía nárokem na dopravu (materiál, klienti), než jakou připouští

hygienické předpisy pro obytnou zástavbu (např. zámečnické dílny, dřevovýr. servis pro automobily

apod.)
Podmínečně přípustnó Íunkce: Y daném území lze Situovat byty pouze jako součást jednotlivé

provozovny či areálu pro jejich majitele (provozovatele). Parkovací plochy musí být na pozemku

jednotlivých podniků.

8. Zemědělská výroba
Charakteristiko; objekty , zařízen( a plochy zemědělské výroby ( nikoli hospodářské objekty v rámci

smíšené zóny).
Využitíúzemí:
Dominantní funkce: objekty a

ad ministrativy.
zařízení zemědělské, rostlinné a živočišné výroby včetně související

Podmínečně přípustnó funkce; objekty souvisejÍcÍ S provozem

Nepří pustná lunkce : Bydlení.

(ubytování sezón' pracovníků).

9. Technické vybavení území
Charakteristiko; Funkční objekty technického vybavení území a historické technické objekty'

Využitíúzemí:
Dominantnífunkce: objekty vodohospodářské (vodojemy, čistírny odp. vod, přečerpávacístanice

kanalizace ),zařízení pro přenos elektrické energie (vedenía trafostanice), skládka interního odpadu

apod.
Podmínečně přípustnd funkce; Dočasná parková zeleň'

10. Sportovní plochy
Charakteristiko; Sportovní plochy jsou určeny pro rekreaci veřejnosti' V současnosti se jedná o místní

hřiště a zimní kluziště.
Využitíúzemí:
Dominantní funkce: Plochy určené pro Sport a rekreaci veřejnosti, Součástí sportovních ploch by

měla být i parková zeleň sloužícík oddělenírůzných provozů a zlepšeníprostředíz estetického i

hygienického hlediska (prašnost, stínění, hlučnost, vlhkost)'



Podmínečně přípustnó funkce; Na území mohou být situovány stavby sloužícíjako zázemí (šatny, WC,

sklady nářadí a potřeb, Půjčovny, drobné občerstvení apod')'

11. Vodní plochy
Charakteristika: Jedná se o umělé nádrže a trvalé občasné vodoteče. Sázava je využívána zejména

pro vodácký Sport, vzhledem k průběhu biokoridoru se značným regionálním a nadregionálním

významem po břehu řeky, kterýje chatovou zástavbou značně narušen, se nepočítá s budováním

rekreačních či sportovníchzařízení v návaznosti na řeku' ochranné pásmovodních toků je 20 m. '

VyužitÍúzemí:
Domingntnífunkce: Umělé nádrže a trvalé nebo občasné vodoteče. Stávajícínádrž v Hostěradicích

sloužíjako poŽární.
Podmínečně přístupná funkce; Rekreační funkce řeky Sázavy (vodácký Sport).

12. Železnice
Charakteristiko:Železničnítrať (lraha) - Davle - Petrov - Luka pod Medníkem - Jílové - Kamenný

Přívoz - (Čerčany) -tzv',,Posázavský Pacifik'' má význam zvláště z hlediska rekreace, nepočítá se však

s jejím rozšiřováním ani budováním jiných aktivit v návaznosti na železničnístanice. V obci Kamenný

Přívoz navazuje na stávající výrobní zónu.

Využitíúzemí:
Dominantní funkce : Železničn í doprava.

13. Vysoká zeleň
Charakteristika:Zpravidla lesní plochy, částečně se jedná o vysokou zeleň tvořenou náletem a event'

sporadickou výsadbou. Místy značně narušené chatovou zástavbou (vlastní objekty individuelní

rekreace, přístupové cesty, parkovací plochy' svévolné kácení a poškozování porostů zvl.spodního

bylinného patra).

Využitíúzemí:
Dominantní funkce: Ekologická funkce, lesnické hospodářství.

Podmínečně přípustnd funkce; objekty ekologických veřejně prospěšných staveb (čistírny odpadních

vod, vodojemy, navazující sÍtě a nutné přístupové komunikace apod.) a objektů pro lesnické

hospodářství.
Nepřípustnó funkce: JakákolI jiná výstavba.

1'4. Parková zeleň
Charakteristika: Jedná se o vysokou a nízkou zeleň v intravilánu a bezprostřední návaznosti na obec.

V současné době jsou provedeny drobné parkové úpravy v centru obce.

Využitíúzemí:
Dominantní funkce: Vysoká a nízká zeleň v intravilánu a bezprostřední návaznosti na obec. Na

plochách parkové zeleně lze realizovat výsadbu vysoké zeleně v kombinaci s křovinami a

zatravněním. Vysoká a nízká zeleň mají být pro zajištěnífunkce území převládajícím prvkem.

Přednost majíjednoznačně listnaté dřeviny, zvláště druhy typické pro místníl<limatické podmínky

(dub, habr apod.), druhy patřícíktradičním stromům uvnitř obcí(lípa aj') a dočasně rychle rostoucí

dřeviny (břízy, topoly aj.), které jsou postupně nahrazeny předešlými druhy. Jehličnany by měly být

vysazovány jen vyjímečně jako doplnění'
Podmínečně přípustnd funkce; Umístěnívýtvarných děl a drobných prvků pro rekreaci (malé hřiště

pro děti, tělocvičné nářadíapod. s vyjímkou staveb)- převládajícím prvkem musíbýt zeleň'Zařízení

pro rekreačnísport a relaxaciby mělo být z přírodních materiálů. Nepřípustná funkce Doprava vč'

dopravy v klidu, veškeré stavby.



15. Sady
Charokteristika: Jedná se o stávající plochy se sadovými úpravami, převážně jako nezastavěné
parcelyv návaznosti na obytné a smíšené zóny, Nepočítá se s jejich zastavěním či likvidací. Nové
sady.
Využitíúzemí:
Do m i n a nt n í fu n kce : Sady
Podmínečně přípustnó funkce: Část ploch lze využít také pro zahradnické účely. Využití malých
sadových ploch chatové či obytné zástavby viz. v odst. 3.1.3 a 3.1.4. v případě návaznosti na lesní
plochy je možné jejich zalesnění.
Nepřípustná funkce: Výstavba objektů vč. zahradních domků.

16. Liniová a maloplošná zeleň
Charakteristika;Jedná se o stávající, nové a dotvořené aleje podélsilnic a cestv
katastrálního území a ojedinělé stromy čiskupiny stromů v intravilánu obce' Jde

rámci celého
o výrazný

krajinotvorný prvek.
Využitíúzemí:
Dominantní funkce: Aleje podél silnic a cest v rámci
skupiny stromů v intravilánu obce. Navržená liniová
výraznějších bodech (rozcestí, zalomení cest, vrchoI
podél stávajících i navržených cest. Výběr vhodných
ochrany životního prostředí.
Podmínečně přípustnó funkce: Protihlukové bariéry z přírodních materiálů (dřevěné stěny, zelení
osázené betonové tvarovky), umístěnísoch, pomníků apod.

L7. Zemědělská půda Pole, louky, pastviny.
Využitíúzemí:
Domi na ntní funkce : Zemědělská výroba'
Podmínečně přípustná funkce: Sady, zahradnictví
Nepřípustnó funkce: Výsadba objektů včetně zemědělské výrobv.

celého katastrálního území a ojedinělé stromy či
zeleň včetně případných skupin stromů ve
apod.) doplňuje stávající aleje a vytváří nové
dřevin (listnatých)je třeba konzultovat s orgány


