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Příloha č. 2
Regulativy, stanovení omezujících nebo vylučujících podmínek pro Yyužití jednottivých ploch
2 in1gn7itu jejich vyufití

1. Stavebď podmínky pro objektv určení k byďení

Kromě iimitujících faktoru uvedených v odst. 3.1 pro jednotlivé funkční zóny jsou diány celkové
porlmínlql plabré pro zístavbu ve všech zónáchnhmujících trvalé i přechodné bydlení (odst. 3.1.1'

i.t.z,z'i.i,3.I.4): velikost parcel musí bý minimálně 800 m2, doporučenrá velikost je 1000 až 1600

mt.
objekty ve všech zólácb mohou bý podsklepené, smějí mít maximálně 2 nadzemní podlail' a

podkroví. Sklon sřech má bý 3545'. Stavby by měiy mít venkovslý charakter a použvat přÍrodní

stavební materiríly.
Nové objeký abyvalé chaý rekolaudované na roc]inné domy musí bý napojeny na veřejný vodovod
akana|tzaci' v případě, že kanalizace či její část nebude v době vystavby v provozrl může příslušný
stavební třad povolit provizorní odvádění splaškoých vod do domovní čistímy a jímání vyčištěné

vody ajejí vyuzití ěi odvoz, event. Žumpy.

Stavební podmínhv na území se, zvlaštními podmínkami geologické stavbv a nepřízrifými
inžen:hsko-geolo gickými poměry GINiGP)

Na časti řešeného územi se nachází poddolované uzemí ''Hostěradice - fampach" a u Kamenného

Přívozu nevýhradní loásko stavebního kamene ''Kamenný pŤivoz". Stavební ěinnost ve vymezeném

tgcmi musí odpovídat $ 18 a $ 19 hon:iho zékona č,' 4411988 Sb. ve mě!í jeho novely č,. 43911992'

Stavební povoiení ou štuuby netěžebnfro charakteru lze vydat v CHLÚ j.o 
'. souhlasem Úosr

v'Žp Čn Souhlas si vyžádá přísl. stav. uřad a žádos:t doloá l<romě situace s rrmístěním stavby

především i vy,jádřením těžebď otganizace,tj. Rudné doly Pffbram, s.p. Souhias Úosr nazr Čnie
ťeba si vyžÁdat i při územním řízení ($ 13 zákona ě. 6211988 Sb. ve z:ciéni z. č. 543lI99I Sb.). Při
projektovrání staveb na poddol. územích a ťnvicp je vhodné vyžádat si podrobné baňsko-historické
posouzení ivem! resp. biíň. pozudek jako doplnění inžgn-ih5ko-geologického průzlcumu staveniště.

kuzdo,' stavbu nut]'o posoudtt a zabezpečit poďe Čsx zroo:g (Nawhovrání objektu na poddol.

uzemí).

Stavební podnínkv na uzemí přÍro fro

Pro veškeré stavební aktiviý jsou podmíněny souhlasem orgiínu ochrany přírody.

Stavební podmínkv pro zemědělské stavb}'

Zemědělská vyroba rrmístěná ve stívajících objektech musí respektovat hygienická ochrarurá pásma

od stávající i v územním pliánu nawžené obyuré zástavby. Provozované činnosti musí splňovat
veškeré porlmínlgz vypýající ze zžkonných norem na ochranu ávotnrho prosďedí' Pfi dodržení
ochranných pásem, hygieniclcych předpisů a norem na ochranu ávotního prosťedí jsou plochy
r,ymezené pro zemědělské stavby rnčené pro rostlinnou i živočišnou vyrobu.
Parkovrá::í vozidei včetrě parkovacích míst pro zaměsttance a navštěvnícy provozoven umístěných v
uvedeném areálu musí bý řešeno na dotčeném pozemku Z celkové plochy musí bý ponechiíno 5%

plochy pro vnitroareálovou ze!eň'.

Stavební padmínk.v pro budoav veřejné ayb

Kromě limitujících faktoru uvedených v Článek 4 pro jednotlivé fi.rnkění zóny jsou dany nasledující
porlmínlry pro zástavbu:
objekry mohou bý podsklepené, smějí mít maximálně ) agLdzgmní podlaá a podkroví. Sklon sřech
má bý 35-45". Stavby by měly mít venkovslý charakter a pouávat přÍrodní stavební materiiály.

Maximďní zastavěnost parcel muže bý v jednotliých lokďitach omezena.

objekry musí bý napojeny na veřejný vodovÓd a kanalizaci' v případě, Že kanakzzce ěi její část

nebude v době výstavby v provozt]' může příslušný stavební uřad povolit provizomí odvádění
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splaškoých vod do domovní čistírny a jimání lyčištěné vody

nol"ých objektu musí byt na zkapalněný plyn, event. elektrické.

Stavební podmínhv pro budo{v v zóně drobné qwoby a slúeb

či odvoz. vytapění

Kromě limitujících faktoru uvedených v ČÉnek 4 pro jednotlivé funkční zóny jsou ďány nrísledující

porlm ínlql pro zástavbu:
bu;.tty pffze-ní a haiové mohou bý vysoké max. 10 m, administrativní a obdobné objekry smějí

mít maximalně 2 nadzemnipodlaá a podkroví. Z celkové plochy musí bý ponecfuíno 5% plochy pro

vnitoareálovou zeleň' která musí bý realizována současně se stavbou. V případě dělení pozemku na

více samostabrých částí či provozů platí toto ustanovení pro každou čast zvlríšť.

objekty musí bý napojeny na veřejný vodovod a kanďizaci, v pffpadě, Že kanalizace či její část

nebude v době ýstavby v provoztl' může příslušný stavební uřad povolit provizonrí odvádění

splaškoých vod do domovní čistínry a jímání vyčištěné vody a její vyuátí ěi odvoz. vytapění
noých objektu musí bý na zkapďněný plyn, event. eieknické.
Dopravní napojení provozů v areálu ''Na sekerkách'' musí bÍ na veřejnou komrrnikaci z K. Přívozu k
žeLemiěni zastávce' V případě dělení pozemku či etapizace ýstavby musí bý toto rrmožněno pro

kaŽdou ěást. Parkování vozidel včetně parkovacích míst pro zaměshance a návštěvnícy provozoven

rrmístěných v uvedeném areiilu musí bý řešeno na dotčeném pozemku.

Stavební podmínkv pro komrrnikace

Možnost reďizace dálnice jevázána na dodrŽení nawhované ftasy včetně dopravnfro napojení na

místrí komunikace (KiŽovatka Hostěradice) a vybudoviíní tohoto napojení včetně komunikace v
useku Hostěradice (objezd s napojením na stávající sil. č. Ú106) - křižovatka - Sejtovka - napojení

na stiív. 5ilnici n]Io6 mimo k. ú. Hostěradice. Podmínkou reďizace diílnice je také vybudování
přetožtry silnice IVi06 v blízkosti Rakous s podjezdem pod dalniěním mostem přes Sázavu a

vybudování pruchodu pro pěší pod dalnicí v původní tase překládaného useku si]nice 6 y ryjya'nosti

na něj pak chodnflcu při silnici až na okraj Hostěradic, aby bylo zachoviíno bezpečné spojenr pro pěší

meá Rakousy (zvláště chatovou čásď) a Hostěraďcemi. Součástí reallzace dálnice musí bý také

ozelenění svahů v místech násypů a vykopů (před dalničním 6651gp a v místě Kižovatky) a v
místech, kde je trasa ďálnice vedena poblíž sídel (část mostu v useku Rakous a cca 400 m v blízkosti
Hostěradic), vybudovrání jednostranných protihlukovych barier.

Silnice a místrrí komrrnikace by měly odpovídat v extravilánovém provedení následujícím šířkoým
parametrům:
silnice II. třídy: .9.5 m
5ilnice ltr. ťídy: .7.5 m
veškeré místrí komunikace:..'............... ....6.0 m
V intavilanu je fieba počítat navíc se 7fi7gním chodnilců šíře 1.5 na (min. I.2 m\ V případě, že jsou
podél komunikace vstupy na pozemky či do budov převáárě po jedné staně či nedovolujili to ve

stavající zástzvbé prostorové poměry, muže bý chodník situoviín pouze po jedné straně.

U místrích komunikací, které obsluhují pouze určitou skupinu objelcni či prostorově uzavřený areiíl

lze nawhnou jednosměmý provoz. V tom případě musí bý šÍře vozovlcy nejméně 3.5 m a podéi ní
musí bý alespoň v polovině déllcy odstawý pruh široky 3 m (vhodné je pouát zatravňovací

tvarovky).
Slepé ulice je možno budovat pouze pro příjezd k omezenému počtu rodinných domt1 není-li vhodné
jiné řešení.
V rámci lokďit, jejicbž řešení je podmíněno zpracováním wbanistické studie (viz výkres ''Plán
vyuátí území''), \ze řešit obsluhu také formou zklidněných komrrnikací (obybrých'zón'), tm'.
jednourovňoých pojízdných chodníců.Pojudná a pochozí plocha musí bý šíře min. 4 m' parkoviíní
musí bý zajištěno na pozemcích a pro krátkodobá staní je řeba vyělenit poťebné plochy na
veřejných komrrnikacích. V současně zastavěném území obce lze takováto řešení provést pouze na

zikJadě zpracované dopravně_urbanistické stuďe 'se souhlasem příslušných veřejnoprávních orgrínů
(obec, pnstusny stavebď uřad, odbor dopravy okÚ, DI policie ČR).

Stavební podmínkv pro ÚSES

Pro plochy y 1ámci Úsps vymezené jako biocentra, biokoridory či VKP platí regulativy poďe
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pffslušného f,rnkčního vymezení. Navíc je u zemědělslcých a lesních ploch zahnruých v USES
ukvAié plocení pozemlců či jejich črístí a budování veškeých staveb včetrě hospodrářshých a

lesnických objektu trvďýcb i provizonrích. 7měna kultr:ry a veškeré ýsadby na těchto plochach je
ďeba provádět se souhlasem orgiínů ocbrany přírody.
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