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A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 

 

1. Vymezení zastavěného území 

V platném Územním plánu obce Bílsko jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice sou-

časně zastavěného území obce – srpen 2006). Ve smyslu § 2, odst. d) zák. č. 183/2006 Sb., leží řešená 

lokalita A (označení dle zadání) uvnitř zastavěného území a lokalita B se nachází mimo zastavěné 

území. 

 

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

Navrženou změnou se částečně mění koncepce platného územního plánu, která spočívá v návrhu 

nové plochy zemědělské výroby za severním okrajem obce, která bezprostředně navazuje na stávající 

plochy bydlení. 

 

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

Na severozápadním okraji obce je navržena plocha B 10, určená pro individuální bydlení. Za 

severním okrajem obce je navržena plocha V 4, určená pro zemědělskou výrobu. 

Změnou jsou vymezovány 2 nové zastavitelné plochy.  

Tab. A.1. Přehled nově vymezených zastavitelných ploch 

Lokalita 

(dle zadání) 

Označ. plochy 

(ve změně č. 2) 
Navržený způsob využití Výměra v ha  

A B 10 Plocha bydlení – individuální bydlení 0,248 

B V 4 Plocha výroby – zemědělská výroba 0,135 

 Celkem  0,383 

 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

4.1. Dopravní infrastruktura 

Změnou územního plánu nejsou navrženy žádné nové plochy pro dopravní infrastrukturu. 

4.2. Technická infrastruktura 

Změnou územního plánu nejsou navrženy žádné nové sítě technického vybavení ani žádné plochy 

pro technickou infrastrukturu. 

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s OZV obce Bílsko o odpadech. 
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5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmí-
nek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, pro-
stupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 
dobývání nerostů a podobně 

Změnou se nemění základní koncepce uspořádání krajiny.  

 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmí-
nek ochrany krajinného rázu 

6.1. Navržené změny ploch s rozdílným způsobem využití 

Tab. A.2. Navržené změny ploch s rozdílným způsobem využití 

Lokalita 

(dle zadání) 

Ozn. pl.  

(ve zm. č. 2) 
Stav dle platného ÚPO Bílsko Navržená změna 

A  B 10 
 Plochy výroby – Smíšená výroba 

a služby (Vs)
1
  

 plochy bydlení – Individuální bydlení 

(Bi) 

B V 4 
 Plochy ZPF – velkovýrobně 

obhospodařované (NP) 

 plochy výroby – Zemědělská výroba 

(Vz)
 2

 

 

6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Touto změnou je navržena jedna nová funkční plocha s rozdílným způsobem využití.  

Tab. A.3. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití řešených změnou č. 2 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Označení plochy  

1 Plochy výroby – Zemědělská výroba Vz 

 

1. Plochy výroby – zemědělská výroba (Vz) 

 

Hlavní využití 

 stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu, přičemž způsob a objem chovaných zvířat, charakter 

výroby a souvisejících činností nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí výrobních areálů  

Přípustné využití 

 produkční stáje pro chov zvířat, 

 posklizňové linky rostlinné výroby 

 opravny a služby zemědělské techniky 

 skladové a pomocné provozy, podniková administrativa 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

                                                           
1
  Označení regulativu dle platného ÚPO Bílsko 

2
  Označení nového regulativu ve změně č. 2 ÚPO Bílsko 
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Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 

Změnou č. 2 ÚPO Bílsko nejsou vymezeny žádné plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně 

prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, 

pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Změnou č. 2 ÚPO Bílsko nejsou vymezeny žádné další plochy pro veřejně prospěšné stavby a 

veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

 

9. Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

9.1. Textová část 

Textová část změny č. 2 ÚPO Bílsko obsahuje celkem 3 strany. 

9.2. Grafická část 

Grafická část změny č. 2 ÚPO Bílsko obsahuje celkem 3 výkresy. 

Tab. A.4. Obsah grafické části změny č. 2 ÚPO Bílsko 

Poř. č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 - Legenda  - 

2 A.2.1 Hlavní výkres – navržená změna  1 : 5 000 

3 A.2.2 Regulace funkčních ploch  1 : 2 000 

 


