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A. e ení územního plánu

A.1. Vymezení zastav ného území

Zastav né území je stanoveno ke dni 18.7.2007.
Zastav né území je aktualizováno ke dni 10.9.2018
Zastav ná území jsou vyzna ena v grafické p íloze:

A.1. - Základní len ní území
A.2. - Hlavní výkres

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

A.2.1. Rozvoj území obce
A.2.1.1 Struktura osídlení území
Jako prostorov  odd lená sídla se budou rozvíjet Habartov, Lítov, Horní ástkov. Sídla budou rozvíjena jako

souvisle urbanizovaná území. Stávající rozptýlené objekty budou p i len ny ke stávajícím sídl m pouze ve struktu e
komunika ních a funk ních vazeb. Ve volné krajin  nebudou vytvá ena nová sídla, ani sídelní lokality.

e ená sídla jsou a dále budou místy bydlení a  tomu odpovídajícími slu bami, v ásti Habartov pak centrem
slu eb, administrativy, kolství a rekreace. V sídle Lítov pak místem výroby. D raz je kladen zejména na zdravý a
spokojený ivot obyvatel a vytvo ení podmínek pro zlep ení ivota v sou asných sídlech. K dosa ení prosperity je
pot eba zajistit nezbytné investice do ob anské vybavenosti (zejména cestovního ruchu, rekreace a kolství), dopravy,
in enýrských sítí a na ochranu v ech slo ek ivotního prost edí. Návrhem jsou vytvo eny podmínky pro postupné
zlep ení parametr  ivotního prost edí.

Návrh e í funk ní vyu ití celého správního území a stanovuje zásady jeho organizace. Dále e í zabezpe ení
trvalého souladu kulturních, p írodních a civiliza ních hodnot v území. P itom v ak jsou respektovány
celospole enské po adavky, ale i stávající struktura osídlení, rozmíst ní základních fond  a funk ní vyu ití území.
D raz je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.

Urbanistická koncepce vychází ze sou asného historicky vzniklého stavu. Nová zástavba bude korespondovat se
stávající zástavbou jak v hmotovém, tak i v architektonickém ztvárn ní.

A.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Návrh respektuje stávající historicky cenné objekty v e eném území. Území pro výstavbu jsou navrhována

s ohledem na charakter obcí. Návrh respektuje stávající objekty tvo ící typickou zástavbu (ulicový tvar sídel) a
zachovává ve ejná prostranství sídel jako prostorové hodnoty, které jsou cenným urbanistickým prvkem. Budoucí
výstavba v území je navrhována s ohledem na tyto hodnoty.

Návrh respektuje p írodní podmínky správního území obce Habartov.
Návrh respektuje zvlá t  chrán ná území a jejich ochranná pásma, vodní plochy a vzrostlou zele , které vytvá í

významné hodnoty z hlediska ivotního prost edí.
Návrhem územního plánu nedojde k ohro ení p írodních, civiliza ních ani kulturních hodnot území.
V návrhu dostavby a p estaveb jednotlivých ástí sídel budou respektovány charakteristické prvky ka dé z

t chto ástí, stejn  jako historický p dorys sídel Lítov a Horní ástkov.
V návrhu p estaveb a p ístaveb jednotlivých objekt  bude respektován urbanistický a hmotový charakter okolní

zástavby. Novostavby mohou s p ihlédnutím ke zvýrazn ní ojedin lé funk ní nápln  vytvo it nové lokální dominanty.

A.2.2.1 Ochrana kulturních památek
V e eném území nejsou ádné památkov  chrán né objekty. Do e eného území zasahuje ochranné pásmo B

památkového areálu kostela Nanebevzetí P.Marie s klá terem K í ovník  s ervenou hv zdou v obci Chlum Svaté
Má í. V tomto prostoru budou parkové úpravy a doprovodné stavby pod ízeny základnímu ú elu  kulturn
rekrea nímu vyu ití.
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A.3. Urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch
p estavby a systému sídelní zelen

A.3.1. Návrh urbanistické koncepce
 Urbanistická koncepce rozvoje e ených sídel sleduje zalo ené historické trendy, reaguje na nové podmínky
spole enského, hospodá ského a územního vývoje a v neposlední ad  ve funk ním uspo ádání klade d raz na
vytvá ení podmínek pro rozvoj hlavních funkcí v území.
 Návrh urbanistické koncepce zachovává relativní ucelenost sídel. Urbanistické e ení preferuje kvalitativní
zlep ení ivota obyvatel a zlep ování slu eb za p edpokladu mo ného nár stu jejich po tu. Vytvá í podmínky pro
rozvoj rekreace a cestovního ruchu v etn  rozvoje aktivit obyvatel i mo ných náv t vník  ve volném ase.
Významným prvkem, který ovlivní celkovou koncepci rekrea ních aktivit je vybudování vodní plochy  um lého
jezera po d lním díle Medard.
 Ve vhodných polohách navrhuje nové plochy pro trvalé bydlení, ale i pro výrobu, skladování a slu by. Návrh
po ítá s prioritním rozvojem výstavby v ji  zastav ných územích a ve vazbách na n . Z hlediska obecn j í urbanistické
koncepce je návrh koncipován zejména v rámci p irozených hranic sídel.

Hlavním urbanistickým cílem bylo vymezit a scelit zastavitelné území sídel a zkoordinovat investi ní zájmy.

A.3.1.1 Habartov
Návrh zachovává sídlo jako centrum pro trvalé bydlení se slu bami a plochami pro rekreaci. Stávající zástavba

je p evá n  ur ena pro trvalé bydlení, malá ást pro smí ené vyu ití vesnického typu. Nové rozvojové lokality s vazbou
na stávající pr jezdnou komunikaci ve východní ásti sídla jsou ur ené pro smí ené vyu ití vesnického typu.

V severních ástech obce jsou navr ené plochy p evá n  ur eny pro bydlení venkovské. V západní ásti obce
p i výjezdu na Lítov a Horní ástkov jsou dopln ny plochy pro bydlení venkovské propojující obec s lokalitou
V Ú labí. V centru obce je ponecháno n kolik ploch jako sídelní zele  a severn  v bezprost ední blízkosti zastav né
ásti budou ponechány lesní plochy jako dopln k sportovních a kolského areálu.

Ob anská vybavenost - komer ní je navr ena v blízkosti stávajících ploch ob anské vybavenosti, p ípadná dal í
ob anská vybavenost bude umo n na zejména v plochách bydlení m stského, v plochách smí ených m stských a
plochách smí ených vesnického typu umo ujících tuto funkci.

Plochy stávajícího pr myslového areálu Dukla jsou upraveny jako smí ené m stské, umo ující ir í vyu ití.

A.3.1.2 Lítov
Hlavní funkcí sídla Lítov je bydlení. Nová zástavba je navr ena v rámci obnovy a dopln ní p vodní

urbanistické struktury obce.
Návrh po ítá s rozvojem zejména v sou asn  zastav ném území. Centrum sídla je ur eno p evá n  pro plochy

smí eného vyu ití vesnického typu umo ujících funkci ob anské vybavenosti.
 Nezastav ná území v  severní ásti sídla jsou ur eny pro venkovské bydlení, pouze plochy v sousedství

stávajícího pr myslového areálu jsou za azeny do ploch výroby pr myslové s mo ností odd lení dopravní obsluhy bez
pr jezdu obcí.

Územní plán e í u Lítova územní rezervy pro rozvoj sportu s vazbou na rekrea n  sportovní plochy na
plochách po rekultivaci ji n  propojující obce Lítov a Habartov.

A.3.1.3 Horní ástkov
Návrh zachovává Horní ástkov jako centrum pro trvalé bydlení. Navr ená zástavba je koncipována ve smyslu

dopln ní historické struktury zástavby jihozápadn  od návsi a s novým propojením s dnes odd lenou lokalitou Na
Rovince. Vytvo ením nové kapacitn j í krat í komunikace v trase stávající cesty bude omezen dne ní nutný pr jezd
Lítovem. Pro rozvoj jsou navr eny plochy respektující stávající komunikaci a plochu vymezenou biokoridorem.
Obnovené vyu ití p vodní trasy Habartov  Nový ástkov umo ní ekonomicky doplnit chyb jící propojení
infrastruktury.

ást stávajících ploch v centru sídla je ur ena pro smí ené vyu ití vesnického typu umo ujících funkci
ob anské vybavenosti. P evá ná ást sídla a nov  navr ené plochy jsou navr eny pro venkovské bydlení, pop ípad  pro
bydlení smí eného vyu ití vesnického typu. V centru sídla jsou ponechány kvalitní plochy jako sídelní zele .
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A.3.2. Zásady vytvá ení území z hlediska urbánního typu
Územní plán lení e ené území na:

a) území zastav ná

b) zastavitelné plochy

c) území nezastav ná

A.3.2.1 Zastav ná území
Zastav ným územím se rozumí jedno nebo více odd lených zastav ných území (vyzna ených v grafické p íloze

A.1. - Základní len ní území).
Zastav né území je území, ve kterém se struktura zastav ní nebude podstatn  m nit a funk ní vyu ití se m ní

pouze áste n  nebo se nem ní.

A.3.2.2 Zastavitelné plochy
Zastavitelnými plochami se rozumí plochy nezastav né, av ak k zastav ní ur ené touto územn  plánovací

dokumentací, které jsou vymezeny hranicí zastavitelné plochy (vyzna ené v grafické p íloze A.1. - Základní len ní
území). Jsou to vhodné plochy k zastav ní ur ené pro rozvoj urbanizovaného území.

Zastavitelné plochy jsou územním plánem vymezené plochy, ve kterých dojde k podstatné zm n  ve funk ním
vyu ití pozemk  a ke zm n  charakteru území.

A.3.2.3 Nezastav ná území
Nezastav ným územím jsou zejména pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, zem d lský p dní fond, ochranná

pásma a chrán ná území vymezená správními rozhodnutími v souladu s obecn  závaznými právními p edpisy,
nezastavitelné ásti pozemk , pop ípad  parcel a ostatní ásti správního území obce, o nich  to výslovn  stanoví
platná územn  plánovací dokumentace.

A.3.2.4 Územní rezervy
Územní rezervy jsou vymezeny hranicí územní rezervy vyzna ené v grafické p íloze A.1. - Výkres základního

len ní území.

Územní plán vymezuje tyto územní rezervy:
1. Územní rezerva pro plochy smí ené obytné vesnického typu (SV) - západ sídla Lítov
2. Územní rezerva pro plochy smí ené obytné vesnického typu (SV) - západ sídla Lítov
3. Územní rezerva pro plochy smí ené obytné vesnického typu (SV) - západ sídla Lítov
4. Územní rezerva pro plochy ob anského vybavení nekomer ní (OV),

plochy ob anského vybavení specifického - rozhledna (OX.1) a
plochy smí ené krajinné zóny - výzkumné (S.v)   - jih rekultivované výsypky

5. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné -  (RH),
plochy rekreace hromadné - koupali t  (RH.1),
plochy ob anského vybavení nekomer ní (OV),
plochy smí ené krajinné zóny - golf (S.g) a
plochy smí ené krajinné zóny - výzkumné (S.v)   - sever rekultivované výsypky

6. Územní rezerva pro plochy bydlení vesnického (BV)  - severozápad lokality Na Rovince
7. Územní rezerva pro plochy dopravní infrastruktury (DI) - východ lokality Na Rovince
8. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné -  (RH) a

plochy rekreace hromadné - koupali t  (RH.1)   - jihovýchod lokality Na Rovince
9. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné -  (RH) a

plochy rekreace hromadné - koupali t  (RH.1)   - jihovýchod lokality Na Rovince
10. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné -  (RH) a

plochy rekreace hromadné - koupali t  (RH.1)   - jihovýchod lokality Na Rovince
11. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné -koupali t  (RH.1) - jihovýchod lokality Na Rovince
12. Územní rezerva pro plochy bydlení vesnického (BV)  - západ sídla Habartov  V Ú labí
13. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné -koupali t  (RH.1) - jihovýchod lokality Na Rovince
14. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné (RH) a

plochy ob anského vybavení komer ní (OK)    - ji n  pod sídlem Habartov
15. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné (RH)  - západ pob e í nádr e Medard
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16. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné (RH)   - západ pob e í nádr e Medard
17. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné (RH)    - ji n  pod sídlem Habartov
18. Územní rezerva pro plochy dopravní infrastruktury (DI) - ji n  pod sídlem Habartov
19. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné - koupali t  (RH.1),
 plochy bydlení specifického (BX),

plochy ob anského vybavení specifického -p ístavi t  (OX.2),
plochy ob anského vybavení sportu (OS),
plochy rekreace hromadné (RH),
plochy smí ené krajinné zóny - sportovní (S.s)   - pob e í nádr e Medard

20. Územní rezerva pro plochy rekreace individuální (RI)  - jih e eného území, u Bukovan
21. Územní rezerva pro plochy ob anského vybavení nekomer ní (OV) - ji n  pod lokalitou Klu
22. Územní rezerva pro plochy rekreace hromadné (RH)   - jihovýchodn  pod lokalitou Klu

A.3.3. P ehled zastavitelných ploch
Zastavitelné plochy vymezuje územní plán v grafické p íloze A.1. - Základní len ní území.

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:
I. Plochy bydlení vesnického (BV)    - západ sídla Horní ástkov
II. Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)  - severozápad sídla Horní ástkov
III. Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)  - jihozápad sídla Horní ástkov
IV. Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)  - jih sídla Horní ástkov
V. Plochy bydlení vesnického (BV)    - severovýchod sídla Horní ástkov
VI. Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV),

plochy bydlení vesnického (BV) a
 plochy dopravní infrastruktury (DI)    - spoj sídel Horní ástkov a Na rovince
VII. Plochy bydlení vesnického (BV)

plochy dopravní infrastruktury (DI)    - severozápad lokality Na Rovince
plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)  - východ lokality Na Rovince

VIII. Plochy technické infrastruktury (TI)   - západ sídla Horní ástkov
IX. Plochy technické infrastruktury (TI)   - severozápad sídla Horní ástkov
X. Plochy technické infrastruktury (TI)   - severovýchod sídla Horní ástkov
XI. Plochy technické infrastruktury (TI)   - severovýchod sídla Horní ástkov
XII. Plochy bydlení vesnického (BV), plochy výroby

specifické (VX) a plochy dopravní infrastruktury (DI) - severozápad sídla Habartov  V Ú labí
XIII.  Plochy bydlení individuálního (BI)    - sever sídla Habartov
XIV.  Plochy bydlení individuálního (BI)    - sever sídla Habartov
XV.  Plochy bydlení individuálního (BI)    - sever sídla Habartov
XVI.  Plochy bydlení m stského (BM) a

plochy dopravní infrastruktury (DI) - sever sídla Habartov
XVII. Plochy bydlení individuálního (BI), plochy smí ené

obytné m stského typu (SM), plochy ob anského
vybavení komer ní (OK), plochy výroby pr myslové (VP),
plochy výroby pr myslové - specifické (VP.1),
plochy dopravní infrastruktury (DI)
a plochy zelen  sídelní (ZS)    - jihovýchod sídla Habartov

XVIII. Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV) a
 plochy dopravní infrastruktury (DI)    - spoj sídel Habartov a Klu
XIX. Plochy bydlení vesnického (BV)

plochy dopravní infrastruktury (DI)    - severovýchod sídla Habartov
XX. Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)   - jihozápad lokality Klu
XXI. Plochy bydlení vesnického (BV) a
 plochy dopravní infrastruktury (DI)    - sever lokality Klu
XXII. Plochy bydlení vesnického (BV)     - sever lokality Klu
XXIII. Plochy bydlení vesnického (BV) a
 plochy dopravní infrastruktury (DI)    - jihovýchod lokality Klu
XXIV. Plochy rekreace individuální (RI)    - jih e eného území, u Bukovan
XXV. Plochy rekreace hromadné (RH)    - jih e eného území, U Briketárny
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XXVI. Plochy rekreace hromadné (RH), plochy bydlení
individuálního (BI), plochy smí ené obytné m stského
typu (SM), plochy ob anského vybavení komer ní (OK)
a plochy dopravní infrastruktury (DI)    - ji n  pod sídlem Habartov

XXVII. Plochy ob anského vybavení nekomer ní (OV)  - ji n  pod sídlem Habartov
XXVIII. Plochy smí ené obytné vesnického typu  (SV) a

plochy dopravní infrastruktury (DI)    - jihozápad sídla Lítov
XXIX. Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV) a

plochy bydlení vesnického (BV)    - východ lokality Na Rovince
XXX. Plochy bydlení individuálního (BI) a

plochy dopravní infrastruktury (DI)    - sever sídla Habartov

A.3.4. Návrh jednotlivých funk ních slo ek sídla
Ve v ech funk ních územích budou, respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn  e ení p ístupu do t chto staveb, po adavk  na komunikace,
konstrukce a za ízení.

A.3.4.1 Ob anská vybavenost

A.3.4.1.1 kolství
Návrh uva uje s vybudováním nové plochy pro kolství v areálu navazujícím na územní rezervy pro rekrea n

 sportovní potenciál vodní nádr e Medard na stran  východní a na územní rezervy pro parkové plochy po rekultivaci
na stran  západní s p ím a cyklistickým propojením na Chlum sv. Má í.

Stávající areály budou zachovány s mo ností dostaveb a dopln ním sportovi . Jsou navr eny plochy pro
parkování p ed areálem základní i mate ské koly.

A.3.4.1.2 Zdravotnictví a sociální pé e
Ordinace nebo malá soukromá zdravotnická za ízení mohou být sou ástí ploch smí ených a ploch pro bydlení.

Návrh neuva uje s vybudováním samostatné plochy pro zdravotnictví a sociální pé i. P ípadné za ízení zdravotnictví,
nebo sociální pé e (nap . bydlení pro seniory - d m s pe ovatelskou slu bou) je mo no umístit v plochách smí eného
vyu ití m stského nebo vesnického typu.

A.3.4.1.3 Obchod-slu by
Pro ob anskou vybavenost jsou navr eny plochy smí ené m stské v centru sídla Habartov v návaznosti na

stávající plochy. P i  páte ní komunikaci Klu   Lítov jsou pro ob anskou vybavenost vymezeny plochy smí eného
bydlení  vesnického typu.

Na úseku obchodu budou nová za ízení realizována zejména z titulu zájmu investor . Drobná za ízení
maloobchodu a slu eb jsou uva ována v rámci p estaveb dom . Ve smí ených zónách se po ítá s výstavbou drobné
vybavenosti a slu eb p edev ím v centrech sídel. Dal í kapacitn j í objekty obchodu a slu eb mohou být umíst ná v
území výroby.

Pro p ípadné velkoprostorové obchodní objekty jsou navr eny dv  nové komer ní zóny ve východní ásti
Habartova (u erpací stanice pohonných hmot) a ji n  od Habartova. Tyto plochy mají dostate nou kapacitu jak pro
prodejní aktivity, tak pro parkování.

A.3.4.2 Sport a rekreace
V rámci územního plánu jsou navr eny plochy se zam ením na sport a rekreaci (v zastavitelných plochách a

územních rezervách) v koordinaci se studií rekrea ní nadregionální plochy um lé nádr e Medard (ing.arch.Polá ková,
UP24). Vazba na sousedící katastry Bukovan a Svatavy je koordinována v p esazích ploch práv  touto studií.
Spole ným znakem t chto ploch pro územní rezervy (koupali t  s vybaveností, r zné typy sportovi , golfový areál,
pobytové a parkové plochy) je spádovost pro v t í, ne  e ené území.

V Habartov  jsou mimo nadregionální vybavenosti navr eny sportovní plochy jako stabilizace a roz í ení
sou asných h i . Budování h i  bude navíc umo n no v plochách bydlení, smí ených a ob anské vybavenosti.

V rámci zintenzívn ní sportovní nabídky jsou navr eny cyklistické a p í trasy, propojující jednotlivá sídla a
sportovní a rekrea ní areály navzájem i s volnou p írodou.
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A.3.4.3 Výroba a sklady
Na úseku výroby a sklad  jsou v územním plánu e eny plochy pro drobnou a emeslnou výrobu, kde se po ítá

s umíst ním mén  ru ivých za ízení. V plochách smí ených je umo n na výroba drobná neru ící spole n  se slu bami
a ob anskou vybaveností. Proto, e jsou tyto plochy navr eny v návaznosti na stávající zástavbu (nap . U Panelárny),
v dy se bude jednat pouze o taková za ízení, která jsou slu itelná s ideou sídel, jako místy bydlení a o provozy, je
nemají negativní vliv na ivotní prost edí.
 Rozsah navr ených výrobních s podstatn j ími ru ivými ú inky je vymezen plochou pro výrobu pr myslovou
s mo ností odd lené obce neru ící dopravy ji n  v obci Lítov.
 Obecn  se ve v ech vyjmenovaných lokalitách po ítá s podstatnou rolí zelen , která bude vymezovat areály,
bude formována jako doprovodná alejová zele  p i komunikacích a bude zárove  vytvá et klidová odpo ivná zákoutí
v rámci jednotlivých areál .
 S rozvojem zem d lské velkovýroby se v e eném území nepo ítá.

A.3.4.4 Obyvatelstvo a bytový fond
 Návrh ploch pro bydlení bude slou it jako vyty ení mo ností sídel v oblasti usm r ování investic a pro volbu
postupu v konkrétních p ípadech zájmu investor  a vývoje sídel obecn . Z hlediska formy se po ítá hlavn  s výstavbou
rodinných domk .

V oblasti zam stnanosti vytvá í územní plán podmínky pro nár st po tu pracovních p íle itostí, p edev ím
návrhem nových aktivit ve sfé e slu eb, kolství a cestovního ruchu.
 Dal í pracovní p íle itosti mohou vzniknout na plochách navr ených pro výrobu.

A.3.4.5 Zele
Návrh e ení zelen  v rámci územního plánu obce Habartov vychází z následujících zásad:

§ Zele  ve v ech formách je jednou z nejd le it j ích funk ních ploch, vymezených územním plánem
§ Stávající plochy zelen  z stávají v maximální mo né mí e zachovány
§ Stávající plochy zelen  jsou kvantitativn  posíleny (dopln ní o nov  navr enou zele , zejména na

rekultivovaných plochách), i kvalitativn  zhodnoceny (plo n  nebo funk n )
§ Na rekultivovaných plochách jsou navr eny plochy zelen  s vyu itím sportovním, rekrea ním, p írodním i
v deckovýzkumným.

Alejová zele
V e eném území je nutné sázet alejovou zele , která zaji uje p edev ím ochrannou funkci (pov trnostní a

hluková bariera), esteticko izola ní funkci (podél stávajících i navrhovaných výrobních provoz , komunikací) a
p edev ím bioklimatickou funkci obytného prost edí.

Alejovou zele  je nutno zachovat a umis ovat p edev ím na p íjezdových komunikacích, ale i podél
komunikací v obytném území.

Zele  sídelní
Tato zele  je v návrhu respektována a ponechána p edev ím pro její sídlotvornou funkci. Tvo í p edev ím

rozsáhlé plochy návsí a p edzahrádek vesnických obydlí, nezastav né plochy kolem vodote í v sídlech Nový ástkov
a dále ostatní zelené plochy v sídlech.

P i úprav  a zakládání nových ploch sídelní zelen  v centrech se navrhuje:
§ vytvá et ucelené trávníkové plochy, net í t né ne ádoucími prvky. Výsadby d evin a okrasných k ovin provád t

do kompaktních, zapojených porost  (úsp ný vývoj rostlin, racionální údr ba, výrazn j í hmotové uplatn ní v
kompozici), k vy í estetické kvalit  prost edí na vhodných místech pou ít solitéry

§ v centrech vyu ít a zd raznit vodní prvek

Plochy zelen  h bitov
Tvo í ji plochy h bitov . Tato zele  je v návrhu respektována.

A.4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování
Územní plán vymezuje plochy dopravní obsluhy. Tyto plochy je mo no v územním ízení, na základ

podrobn j í dokumentace dopravních staveb, up esnit dle místních podmínek a dle normových hodnot.
Ve v ech zastavitelných plochách je mo no budovat komunikace a in enýrské sít , pokud nejsou podrobn ji

vymezeny samostatnou plochou dopravní nebo technické infrastruktury.
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V grafické ásti územního plánu je u vyzna ených in enýrských a dopravních sítí vymezena osa od které je
mo no e it p esnou trasu:

- u dopravních sítí - v rozmezí vyzna ené plochy dopravní obsluhy
- u in enýrských sítí vedených ve stávajících nebo navr ených plochách dopravy - v rozmezí plochy dopravní

obsluhy
- u ostatních in enýrských sítí - v rozmezí      u vedení VN, VVN, plynovodu VTL a STL

                10m na ob  strany od vyzna ené osy
        u tras ostatních sítí .. 5m od vyzna ené osy

A.4.1. Koncepce dopravy

A.4.1.1 Automobilová doprava
ir í vztahy

 Vedení silnic II. a III.t ídy z stává v e eném území nezm n no.

Zásady dopravního e ení
Koncep ní p ístup uplatn ný p i e ení dopravní ásti územního plánu v zásad  ponechává stávající

komunika ní skelet. Nové komunikace jsou navr eny pro nová zastavitelná území. Jejich hlavním ú elem je zaji t ní
kvalitní obsluhy území, kterým procházejí. Ve výkresové ásti jsou vyzna eny významné stávající i navr ené
komunikace. Nov  navr ené plochy, bez detailního len ní umo ní budování komunikací a technické infrastruktury.

Ve v ech funk ních územích budou, d sledn  respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn  e ení p ístupu do t chto staveb, po adavk  na
komunikace, konstrukce a za ízení.

V echny komunikace musí být navrhovány podle moderních zásad: musí p enést po adované objemy
automobilové dopravy, ale sou asn  musí p sobit esteticky a zaru it p im ené ádoucí zklidn ní automobilového
provozu v prost edí sídel.

Jednotlivé závady, jsou e eny následujícím zp sobem:
§ Na hlavní pr jezdné komunikaci v Habartov  a Lítov  e it zpomalova e dopravy (nap . st ední d lící ostr vky

nebo místním zú ením komunikace s dopln ním p echody pro chodce).
§ Nová komunikace je v trase stávající trasy tém  nepr jezdné komunikace z lokality Na Rovince do Horního

ástkova. Bude tak zkrácena trasa do Horního ástkova p es Lítov a kolem lokality U Vodojemu. koridor bude
sou asn  u it i pro páte ní vedení chyb jící kanalizace.

§ technický stav komunikací  jsou navr eny opravy technického stavu vozovek.
§ úprava í kových parametr  komunikací v Horním ástkov
§ dopln ní páte ních komunikací chodníky
§ Nespln né po adavky SN  jakékoliv stavební úpravy stávajících k i ovatek a komunikací musí spl ovat

po adavky platných p edpis .

A.4.1.2 Nemotoristická doprava
P í doprava
Nové zna ené turistické trasy, se v území nenavrhují.
V jednotlivých sídlech je t eba vycházet p edev ím z kultivace jejich center  návsí, pop . provést bezpe né

odd lení p í dopravy (chodníky) u frekventovaných komunikací. V Habartov  je nutno doplnit p echody pro chodce 
hlavn  na silnicích III.t íd.

Cyklistická doprava
Návrh základní sít  cyklistických tras je e en s p ímou vazbou na okolní p írodní prost edí a zejména pak

s ohledem na spojení v ech e ených i sousedních sídel a atraktivních míst v území.
Je navr ena sí  nových tras v p evá né ásti e eného území. Trasy vedou od Sokolova p es kempy pod

Svatavou, kolem vodních ploch pod Habartovem do Lítova a dále sm rem k Chlumu sv. Ma í. Dále jsou e eny trasy
v severní ásti Habartova. Trasa budou vedeny p evá n  po nových vyhrazených komunikacích.
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A.4.1.3 Doprava v klidu
Odstavování vozidel musí být zaji t no prioritn  v rámci vlastního pozemku stavby. Obecn  platí, e ka dý

investor je povinen zajistit parkování a odstavování vozidel vázaných na jím provozovanou funkci vlastními
prost edky. Investor je povinen p i p íprav  staveb respektovat ve kerou legislativu, která upravuje obecné technické
po adavky na výstavbu, v etn  ástí souvisejících s e ením dopravy v klidu. Odstavné a parkovací plochy budou
e eny na pozemcích vlastník  nebo na ve ejných prostranstvích.

§ V centru obce Habartov jsou navr eny parkovi t  u kolského areálu Z , v ul.Jiráskova a v ul.Ovocná.
§ V lokalitách Horní ástkov, Lítov a Klu  v t ina pot ebných gará í bude budována p i rodinných domcích a

pot ebu odstavných stání lze tedy zcela pokrýt gará emi.
§ Nové rozvojové lokality nemají vymezeny plochy pro parkování, regulativy prostorového vyu ití v ak nedovolí

zastav t plochy jako celek bez dopravní obsluhy a parkování. Zbytek do 100% po sou tu zastavitelné plochy a
plochy zelen  je pro zpevn né plochy dopravy.

A.4.1.4 Negativní vlivy dopravy
Bude eliminován zkrácením dne ní dojí ky do Horního ástkova p es Lítov a kolem lokality U Vodojemu.

Spojka bude vybudována v trase stávající trasy tém  nepr jezdné komunikace z lokality Na Rovince do Horního
ástkova. Omezení negativních vliv  dopravy by m lo být i cílem navazujících dokumentací e ících zástavbu

obytných a smí ených ploch.

A.4.1.5 Hromadná doprava
Autobusová doprava
Stávající umíst ní odjezdových stání jednotlivých linek z stává stávající, pouze Horním ástkov  je nutno

vybudovat záliv pro zastávku autobusu v plo e západn  p i stávajícím vjezdu do sídla a v ásti Klu  je vhodné
posunout zastávku autobusu. Autobusová doprava bude vyu ívána i nadále p edev ím k dopravnímu napojení sídel na
p ilehlé obce.

elezni ní doprava a lanovky
Soub n  se základní sítí cyklistických tras je e ena trasa výletní eleznice pro spojení v ech e ených i

sousedních sídel a atraktivních míst v území na severní stran  pob e í vodní nádr e Medard.
Nová trasa je navr ena od Sokolova p es kempy pod Svatavou k vodní nádr i pod Habartovem. Trasa bude

vedena rezervována pro alternativu s kolejovým svr kem, nebo p i roz í ení nových vyhrazených cyklistických
komunikací soub n  bez pokládky kolejí.

Dopl kem nabídky dopravy pro cestovní ruch m e být lanovka mezi západní plá í a smí enou m stskou
plochou  s vybaveností západn . Trasa není striktn  stanovena, nebo  z ízení nástup  je v zastavitelných plochách a
p ípadná podpora zav ení lan je dopravní stavbou umístitelnou ve v ech plochách.

Lodní doprava
Pro rekrea ní vyu ití je na západním pob e í vodní nádr e Medard navr ena lodní linka, která bude vytvá et

dopl kové spojení s hlavním p ístavi t m Sokolov a kotvi t m pod kempem Svatava na severní stran  pob e í.

A.4.1.6 Záv r
Návrh dopravního e ení e í známé stávající problémy uvedené v rozboru dopravy a dal í výhledové pot eby

sídel s d razem p edev ím na zklidn ní automobilové dopravy, uspokojení po adavk  na parkování a odstavování
vozidel, zkvalitn ní a zejména roz í ení nabídky nových druh  rekrea ní dopravy. Z uvedených skute ností vyplývá,
e návrh dopravního e ení si vy ádá investice do dopravní infrastruktury e eného území.

A.4.2. Koncepce odkanalizování
Návrh odkanalizování v rámci ÚP stanovuje pouze hlavní koncep ní zásady.

A.4.2.1 Habartov
V osad  Habartov se p edpokládá vybudovat oddílnou spla kovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované

zástavby. Kanalizace bude trasována p evá n  v místních komunikacích. P edpokládá se gravita ní odvád ní
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odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou i t ny centráln  ve stávající istírn  odpadních vod ji n  pod
Habartovem v blízkosti hranice e eného území.

§ P i rozvoji budou nové stoky roz i ovány v etn  napojení ve stávajících ástech obce Klu  a Na Rovince.
§ Kanalizace v nových lokalitách bude e ena jako oddílná
§ Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících jímek a septik . De ové vody budou i

nadále odvád ny systémem p íkop , drená í a propustk  do recipientu.

A.4.2.2 Lítov
V osad  Lítov se p edpokládá vybudovat oddílnou de ovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované zástavby.

Kanalizace bude trasována p evá n  v místních komunikacích. P edpokládá se gravita ní odvád ní de ových vod.

A.4.2.3 Horní ástkov
V osad  Horní ástkov se p edpokládá vybudovat oddílnou spla kovou a de ovou kanalizaci v rámci stávající i

navrhované zástavby. Hlavní sb ra  kanalizace bude trasován v místní komunikaci a sou asn  zajistí odkanalizování
lokality Na Rovince. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou i t ny
centráln  ve stávající istírn  odpadních vod s dostate nou kapacitou i pro ob  nov  p ipojené ásti.

Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících jímek a septik . De ové vody
budou odvád ny do recipientu.

A.4.3. Koncepce zásobování vodou

A.4.3.1 Vodní toky a plochy
Je navr ena úprava t í rybní k  v rekultivovaných plochách mezi Lítovem a Habartovem, z toho jeden pro

koupali t  s p ilehlými rekrea ními plochami. Dva budou u obce Habartov a jeden v sídle Lítov.

A.4.3.2 Zásobování vodou
Habartov a Lítov
P i rozvoji sídel bude ve ejný vodovod roz i ován v etn  napojení navr ených lokalit.
Sídla Habartov a Lítov jsou p ipojeny na skupinový vodovod a dostavby budou vyu ívat roz í ení stávající sít .

Horní ástkov
Pro obec je navr eno  dopln ní systému zásobování pitnou vodou s propojením do lokality na Rovince. Nový

vodovodní ad p edev ím v rámci navrhované výstavby, který bude slou it i k po árním ú el m. ad je situován
p evá n  do komunikace, soub n  s kanaliza ním adem.

A.4.4. Koncepce zásobování teplem
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.
Jedním ze stanovisek územního plánu je cílev domý systém ochrany a tvorby ivotního prost edí a zlep ování

istoty ovzdu í v územích s velkou hustotou osídlení. Významnou úlohu sehrává skladba palivové základny je  je
ur ena pro vytáp ní, p ípravu teplé u itkové vody a technologii, jak ve stávající zástavb , tak i nov  budované nebo
navrhované. Pot eba jednotlivých energií neustále stoupá se zvy ující se ivotní úrovní obyvatelstva, poskytovaných
slu eb a rozvojem území.

Je nutné zvá it a posoudit mo nosti a význam uplatn ní jednotlivých druh  paliv a energií. Do území je
p iveden kapacitní parovod podél komunikace  (III/21235) od Bukovan a je uva ován jako zdroj tepla pro nový
kolský areál s ubytovacími kolejemi a pro doprovodná sportovní za ízení ( bazén, haly). Centrální ást obce Habartov

bude vytáp na s ohledem na vybudované rozvody v kombinaci parovod a plyn.
S ohledem na zlep ení ivotního prost edí (ovzdu í) doporu ujeme postupn  nahradit nevyhovující pevná

paliva v okrajových ástech Horní ástkov, Lítov a Klu . e ení vychází z filozofie efektivního vyu ití systému
zásobování zemním plynem s d razem na ochranu ivotního prost edí. Elektrická energie bude pro vytáp ní vyu ita
pouze omezen .

Pro zásobování e eného území:
- vyu it stávajících parovodních rozvod  pro vytáp ní odpadním teplem v centrální ásti
- vyu ít stávajícího parovodu pro p echod na horkovod (rekonstrukce rozvod  a p edávací stanice atd.)
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- v decentralizovaných lokalitách vyu it u lechtilých paliv a energie, nap .: LTO, propan, propan-butan,
tepelné erpadlo, el. energie

- nahradit nevyhovující kotle  nap .: kotlem na d evoplyn, na zplynování uhlí, s posuvným ro tem
- provést plynofikaci sídel

Dal í opat ení:
- Realizace opat ení vedoucí ke sní ení spot eby tepla zaregulováním stávajících vytáp cích systém  a v dal í

etap  efektivní zateplování objekt .

A.4.5. Koncepce zásobování plynem
Ochranná pásma stávajících i plánovaných za ízení budou respektována.
Pro roz í ení bytové výstavby bude roz í ena i stávající STL plynovodní sí , která bude p evá n  v tvená a

áste n  zokruhovaná.
Pro plánovanou zástavbu v ji ní ásti e eného zájmového území, ve kterém je plánovaná nová bytová výstavba,

rekrea ní a zóna ob anské vybavenosti, bude stávající STL plynovodní sí  roz í ena o dal í okruh po vn j í ásti
plánovaného zastav ného území obce. Do okrajových ástí obce Klu , Na Rovince a do Horního ástkova se
p edpokládá vedení páte e STL plynovodu pro napojení stávajících i nových maloodb r  v RD.

Obec Habartov e í, a v budoucnosti p i jejím rozvoji bude ve zvý ené mí e nabízet, prostor pro výstavbu
dal ích obytných, rekrea ních a obslu ných objekt . Zaji t ní jejich vytáp ní na bázi zemního plynu tak p isp je
k udr ení kvalitních podmínek ivotního prost edí.

A.4.6. Koncepce zásobování elektrickou energií
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.

A.4.6.1 Rozvoj sítí VN
Cílem je plné pokrytí energetických po adavk , souvisejících s územním plánem a jeho rozvojem v sídlech.

Hlavním cílem v lokalit  je p edev ím zlep it kvalitu dodávky elektrické energie jak pro podnikatelskou sféru (výroba,
drobné podnikání, slu by, ob anská vybavenost atd.), tak pro obyvatelstvo. V souvislosti s probíhajícím technickým
rozvojem, zavád ním nových technologií zejména p i vyu ití výpo etní techniky, prvk  automatizace a regulace, je
tento po adavek prvo adý.

V e eném území je v ji ní ásti navr en pr hledný koridor CT-E01.
Koridor je vymezen pro umíst ní vedení el. energie - vedení 110kV  TR Vítkov  TR Jind ichov.
V koridoru jsou zakázány zm ny v území a povolování staveb, které by stanovené vyu ití znemo nily, ztí ily

nebo ekonomicky znevýhodnily.
Podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které jsou v koridoru vymezeny, se neuplatní, pokud by

toto vyu ití znemo nilo, ztí ilo nebo ekonomicky znevýhodnilo vyu ití koridoru pro danou stavbu technické
infrastruktury.

Zejména je vylou eno povolování nových staveb pro bydlení, rekreaci, ob anskou vybavenost, výrobu a
skladování apod..

Po zapo etí u ívání dokon ené stavby, pro kterou je koridor ur en, nemusí prob hnout zm na územního plánu.
Uplatní se podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které byly vymezeny v rámci koridoru, s tím, e je
t eba zohlednit novou stavbu v území a její ochranná pásma jako limit.

Uva ované distribu ní za ízení:
§ Pro výhledovou zástavbu, navr enou v ÚP, je nutné posílit distribu ní soustavu o dal í t i trafostanice

v jihovýchodní  a jihozápadní ásti obce ( kolský areál, rekrea ní a sportovní vybavenost, smí ené plochy pro
p em nu sou asných pr myslových areál ). Nové trafostanice budou spolu se stávajícími trafostanicemi v ji ní
ásti obce napájeny z VN vedení novou kabelovou p ípojkou VN. Stávající p ípojka t chto trafostanic bude

demontována. Posílení jednotlivých zastavovaných lokalit jsou patrné z výkresové dokumentace ÚP. U stávajících
trafostanic v rozvojových lokalitách bude dle pot eby navý en p íkon.

§ V souvislosti s novou výstavbou v Horním ástkov  bude e eno posílení transformátoru a p ípadné úpravy
stávajících vedení od lokality Na Rovince.

§ Je navr ena mo nost výstavby v trných elektráren v k.ú. Horní ástkov. Podmínkou je, e technická za ízení
nesmí ru it hlukov  plochy ur ené pro bydlení a sou asn  jsou dostupná po stávající síti polních a lesních cest.

§ Konkrétní plochy pro v trné elektrárny byly v návrhu vymezeny jako plochy technické obsluhy. Jedná se o ty i
místa  jedna plocha je severozápadn , druhá severn  a poslední dv  severovýchodn  od  Horního ástkova.
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Sít  ve ejného osv tlení (VO)
Rozvoj sítí VO bude úzce spojen s pr b hem nové výstavby v sídlech. Návrh sítí se bude ídit odbornými SN a

p edpisy. V závislosti na rozsahu výstavby budou dále rozvíjeny stávající okruhy VO nebo budou budovány nové.

A.4.7. Spojová za ízení

A.4.7.1 Sít  spole nosti Telefónica O2 Czech Republic
Budou ponechány ve stávajících trasách a lokalitách. Dopln ní se bude týkat roz í ení pro nov  navr ená

území.

A.4.8. Nakládání s odpady
Koncepce nakládání s odpady nebude m n na - sb r tuhého komunálního odpadu bude nadále shroma ován

v kontejnerech a nádobách na odpadky. Sb rnými vozy bude komunální odpad odvá en na ízenou skládku TKO
mimo správní území obce Habartov.

V e eném území nebudou umíst ny ádné nové skládky pro ukládání tuhého komunálního odpadu (TKO), ani
skládky nebezpe ných odpad .

A.5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení podmínek
pro zm ny v jejich vyu ití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání
nerost  a podobn

A.5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
 Koncepce uspo ádání krajiny zachovává základní krajinný ráz e eného území.
 Koncepce uspo ádání krajiny je zalo ena na vymezení ploch, které zaji ují pln ní funk ní krajiny jako
p írodního prost edí a jako prost edí pro zem d lskou výrobu.

Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území:
V rámci tohoto len ní jsou vymezeny plochy:
- na kterých je zachováno stávající vyu ití území:
a) plochy zem d lské    - orná p da
b) plochy zem d lské    - zahrady
c) plochy zem d lské    - trvalý travní porost
d) plochy vodní a vodohospodá ské  - vodote , vodní plocha, mok ina
e) plochy lesní

- na kterých je navr eno nové vyu ití území:
f) plochy p írodní

Tyto plochy jsou ur eny pro obnovení zelen  (travní porosty apod.).
g) plochy smí ené krajinné zóny - sportovní  (S.s)

Tato zele  je ur ena pro sport a rekreaci nepobytovou  jedná se o krajinné zóny se sezónním vyu itím
obsahující plochy pro sport a rekreaci nepobytovou (nekryté plochy areál  zdraví, h i t , sportovi t , mola,
kotvi t ).

h) plochy smí ené krajinné zóny - golf   (S.g)
Tato zele  je ur ena pro rekreaci nepobytovou  jedná se o krajinné zóny pro nepobytovou rekreaci a
relaxaci se sezónním vyu itím (golfová h i t , slune ní louky, piknikové louky, plochy pro volnou jízdu na
koních, areály zdraví).

i) plochy smí ené krajinné zóny - výzkumné  (S.v)
Tato zele  je ur ena pro rekreaci nepobytovou  jedná se o krajinné zóny pro nepobytovou rekreaci a
relaxaci se sezónním vyu itím (ve ejn  p ístupné plochy park , lechtitelské stanice, výzkumné výsadby,
nau né stezky, amfiteátry.

j) plochy smí ené krajinné zóny - lesoparku (S.l)
Tato zele  je ur ena pro lesoparky. Navr ená území pro lesoparky jsou v severovýchodní ásti Habartova.
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 Dále jsou v zastav ných územích a zastavitelných plochách vymezeny plochy zelen  sídelní (ZS) a plochy
zelen  h bitov  (ZH), které slou í ke stabilizace p írodních ploch v obytném prost edí.

A.5.2. Návrh místního územního systému ekologické stability
Územní systém ekologické stability vymezuje územní plán v grafické p íloze A.2.  Hlavní výkres.

Vypracoval:  RNDr. JAN K IVANEC, EKOSLU BY � Ji ní 3 � 360 01  Karlovy Vary �
tel./fax  353 563 963 � mobil  603 293 697 � e-mail  jan.krivanec@tiscali.cz

A.5.2.1 Nadregionální ÚSES
Do e eného území zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru Oh e . Zahrnuje ji ní okraj Lítovské

výsypky u Chlumu sv. Ma í. V této zón  se prvky regionálního a místního ÚSES a prostory s vy ím stupn m
ekologické stability pova ují za sou ást nadregionálního biokoridoru. Smyslem ochranné zóny je podpora
koridorového efektu, zam ená na ochranu a roz i ování prvk  s vy ím stupn m ekologické stability.

P esná hranice ochranné zóny není v prostoru výsypky vymezitelná a vzhledem k specifice vymezování ÚSES
v prostoru dol  a výsypek to není ani ú elné, proto není v grafické p íloze uvedena.

A.5.2.2 Regionální ÚSES
 V e eném území se nachází jedno biocentrum regionálního významu:
* regionální biocentrum . 1166 Horka. Prvek je p evrat z ÚTP i z návrhu  ÚPN VÚC Karlovarsko-sokolovské
aglomerace. V e eném území se nachází jen ást biocentra.
 Biocentrum je spojeno regionálním biokoridorem . 990 s regionálním biocentrem . 1167 Kace ovský les,
které se nachází t sn  za hranicemi e eného území. Biokoridor zasahuje do e eného území jen nepatrným úsekem u
Libockého potoka.

A.5.2.3 Místní ÚSES
P i vymezení místního ÚSES budou respektována tato hlediska:
n ÚSES musí umo ovat existenci v ech významn j ích ekosystém , které mohou v území existovat - les , vodních

ploch a mok in, trvalých travních porost , k ovin
n v echny prvky jsou navr eny tak, aby byly ji  z ásti funk ní a mohly být pouze jednoduchými a finan n

nenáro nými opat eními dotvo eny a p ípadn  udr ovány v po adovaném stavu
n je pot ebné, aby ÚSES zahrnoval jak prvky ponechávané spontánnímu vývoji, tak prvky s ur itým re imem

hospoda ení (nap . louky)
n e ené území je specifické vysokým podílem ploch devastovaných t bou hn dého uhlí, jim  se prvky ÚSES musí

pokud mo no vyhnout, nebo  jejich vymezení by v sou asnosti bylo zatí eno p íli  velkými neur itostmi. P ípadné
dopln ní ÚSES lze e it a  v souvislosti s kone ným e ením rekultivace t ebních lokalit.

 Vymezeno bylo 5 biocenter a 10 biokoridor .

Interak ní prvky p edstavují dopln ní sít  biocenter a biokoridor . Nejsou pro n  stanoveny ádné prostorové
parametry, rovn  re im vyu ívání je zpravidla voln j í.
 Zakresleny jsou v grafické p íloze. P edpokládá se, e budou p esn  vymezeny, p ípadn  dopln ny, v etn
po adovaných zásah  a re imu vyu ívání a  v rámci pozemkových úprav, prodeje pozemk  apod. Proto nejsou
zahrnuty do tabulkové ásti.
 Sou asn  je nutno uvést, e zákon . 114/1992 Sb. termín interak ní prvek nezná, co  zna n  znevýhod uje
jejich praktické prosazování.

A.5.2.4 Tabulkové p ehledy
 Prvky ÚSES nadregionálního, regionálního a místního významu nacházející se v e eném území jsou uvedeny
v tabulkách, podrobn j í komentá  a podklady jsou v od vodn ní územního plánu. Údaje v tabulkách poskytují
základní informace o prvcích tak, jak to p edpokládá úrove  plánu ÚSES. Navrhovaná opat ení p edstavují ur ité
minimální zásady pro zaji t ní funk nosti jednotlivých prvk . P edpokládá se, e tyto zásady budou základním
podkladem pro rozhodování orgán  státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací, nap . urbanistických
studií, územních plán , pozemkových úprav, projekt  ÚSES.
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A.5.2.4.1 Vymezení biocenter  Bc
Po adové íslo : 1166
Název : Horka
Katastrální území : Horní ástkov
Mapový list :A  1-5, A  0-5
Popis : Údolní nádr  a navazující zalesn né svahy (v t inou smrk), p i okraji lesa

zar stající opu t né pastviny
Geobiocenologická
typizace

: 4 AB 3

Úrove  a funk nost : Regionální funk ní
Cílový stav : P ibli n  jako dne ní
Opat ení : V lesích podporovat p irozenou obnovu, omezovat smrk a mod ín ve

prosp ch listná  a jedle, mimo les zachovat stávající stav

Po adové íslo : 1
Název : Pod výsypkou
Katastrální území : Habartov
Mapový list : Sokolov 9-6
Popis : Ploché úpatí výsypky se zamok enými terénními depresemi
Geobiocenologická typizace : 4 AB 3
Úrove  a funk nost : Místní navr ené
Cílový stav : Travnaté plochy s d evinami, mok ady
Opat ení : Ponechat spontánnímu vývoji

Po adové íslo : 2
Název : K Bukovan m
Katastrální území : Habartov
Mapový list : Sokolov 9-7
Popis : Porosty ol í a topol  podél Habartovského potoka, p i cest  divoká skládka
Geobiocenologická       typizace : 4 AB 3, 4 B 5, 4 BC 4
Úrove  a funk nost : Místní navr ené
Cílový stav : Smí ený les, p i potoce ol ina
Opat ení : Odstranit divokou skládku, území osázet d evinami, postupn  nahrazovat

topoly vhodn j ími d evinami (duby, javory, jasany, lísky, borovice, ol e)

Po adové íslo : 3
Název : Habartovský rybní ek
Katastrální území : Habartov
Mapový list : Sokolov 9-6
Popis : Ol ový les podél drobné vodote e, malá vodní plocha u silnice
Geobiocenologická      typizace : 4 B 5, 4 AB 5
Úrove  a funk nost : Místní funk ní
Cílový stav : Podobný jako dne ní
Opat ení : Zachovat sou asný stav

Po adové íslo : 4
Název : V kamení
Katastrální území : Habartov
Mapový list : Sokolov 8-5
Popis : P irozený tok Radvanovského potoka a navazující, v t inou smrkové, lesní

porosty s jednotlivými kameny
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Geobiocenologická typizace : 4 AB 3
Úrove  a funk nost : Místní navr ené
Cílový stav : P irozený tok obklopený smí eným lesem
Opat ení : Vodní tok bez zásah , v lesních porostech omezovat smrk ve prosp ch

listná  a jedle

Po adové íslo : 5
Název : Klu
Katastrální území : Habartov
Mapový list : Sokolov 8-5, Sokolov 8-6
Popis : Drobná vodní plocha s mok adní vegetací a navazující smí ené lesní porosty
Geobiocenologická typizace : 4 AB 3, 4 B 5
Úrove  a funk nost : Místní navr ené
Cílový stav : Mok ad obklopený smí eným lesem
Opat ení : Vodní plochu vy istit od odpad , v lese podporovat p irozenou obnovu,

postupn  omezovat smrk

A.5.2.4.2 Vymezení biokoridor   Bk

Po adové íslo : 990
Spojnice : RBc 1166 - hranice obce (bc 1167)
Katastrální území : Horní ástkov
Popis : Údolí Libockého potoka
Úrove  a funk nost : Regionální funk ní
Opat ení : Zachovat stávající stav

Po adové íslo : 1
Spojnice : RBc 1166 - bc 1
Katastrální území : Horní ástkov
Popis : Orná p da, ú labí ástkovského potoka
Úrove  a funk nost : Místní navr ený
Opat ení : Vymezit prostory pro spontánní vývoj, dosadba d evin a zalo ení TTP na

orné p dzalo ení TTP na orné p d , posoudit vhodnost revitalizace potoka

Po adové íslo : 2
Spojnice : Bc 1 - hranice obce /regionální biocentrum 1167/
Katastrální území : Lítov
Popis : Zamok ené plochy s vodote í po obvodu Lítovské výsypky
Úrove  a funk nost : Místní navr ený
Cílový stav : Mok ady s d evinami
Opat ení : V t inou ponechat spontánnímu vývoji

Po adové íslo : 3
Spojnice : Bc 1 - bc 2
Katastrální území : Horní ástkov, Habartov
Popis : ástkovský a Habartovský potok po úpatí Lítovské výsypky
Úrove  a funk nost : Místní navr ený
Cílový stav : Polop irozené toky s navazujícími mok ady, TTP a porosty d evin
Opat ení : Dopln ní d evin, ponechání spontánnímu vývoji
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Po adové íslo : 4
Spojnice : Bc 2 - bc 3
Katastrální území : Habartov
Popis : Upravený tok Habartovského potoka
Úrove  a funk nost : Místní navr ený
Cílový stav : Polop irozený tok s navazujícími lesy a TTP
Opat ení : Posoudit vhodnost výhledové revitalizace potoka

Po adové íslo : 5
Spojnice : Bk 4 - hranice obce
Katastrální území : Horní ástkov, Habartov
Popis : Habartovský potok
Úrove  a funk nost : Místní navr ený
Cílový stav : Polop irozený tok s navazujícími ol inami
Opat ení : V e eném území bez zásah

Po adové íslo : 6
Spojnice : Bk 5 - bc 6
Katastrální území : Habartov
Popis : Um lý tok Obecního potoka, nevyu ívané plochy sm rem k lomu
Úrove  a funk nost : Místní navr ený
Cílový stav : Pás TTP a d evin
Opat ení : Doplnit d eviny, vybrat plochy pro zalo ení a údr bu TTP

Po adové íslo : 7
Spojnice : Bc 6 - hranice obce
Katastrální území : Habartov
Popis : Nevyu ívané plochy p i vodote i
Úrove  a funk nost : Místní navr ený
Cílový stav : Souvislý pás d evin
Opat ení : Doplnit d eviny, vybrat plochy pro spontánní vývoj

Po adové íslo : 8
Spojnice : Bc 4 - hranice obce
Katastrální území : Habartov
Popis : Obecní potok s lesními porosty
Úrove  a funk nost : Místní navr ený
Cílový stav : P ibli n  jako dne ní
Opat ení : Omezovat smrk, podporovat p irozenou obnovu

Po adové íslo : 9
Spojnice : Bc 5 - hranice obce
Katastrální území : Habartov
Popis : Radvanovský potok
Úrove  a funk nost : Místní navr ený, v lesním úseku místy funk ní
Cílový stav : P ibli n  jako dne ní
Opat ení : Zachovat p irozený úsek nad rybníkem, omezovat smrk ve prosp ch listná ,

zachovat a doplnit b ehové porosty
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Po adové íslo : 10
Spojnice : Bk 7 - bc 4
Katastrální území : Habartov
Popis : Pás TTP a zelen  na okraji m sta
Úrove  a funk nost : Místní navr ený
Cílový stav : TTP s d evinami
Opat ení : Doplnit d eviny, udr ovat TTP

A.5.3. Prostupnost krajiny, protierozní opat ení a ochrana p ed povodn mi
 Prostupnost krajiny je zaji t na systémem stávajících silnic, obslu ných, p ích, ú elových komunikací a
cyklistických tras. Tato dopravní prostupnost je dopln na návrhem silnic, komunikací a tras navazujících na základní
prostupnost krajiny.
§ Podél vodních tok  a propustk  jsou navr eny nezastavitelné plochy p írodní nebo ponechány zem . pozemky.
§ Plochy pro dal í výstavbu jsou situovány s d razem na sledování vrstevnic umo ujíc, tak budování komunikací

pro vnit ní obsluhu.
§ Plocha parku pod sídli t m v Habartov  bude propojena kolem po ární nádr e s krajinnou p írodní zónou.
§ Je navr eno zvý ení podílu zelen  v krajin   nap íklad remízky ve volné krajin  a podél polních cest, meze,

osázení a úprava pob e ních porost , stromo adí podél komunikací.
Ochrana p ed povodn mi je e ena pro vodní nádr  Horka v sousedícím katastru a pásmo zásahu se dotýká

hranice e eného území severozápadn   na hranici katastru  podél vodote e pod hrází. Hranice záplavových území pro
ostatní vodote e dosud nebyla oficiáln  stanovena. Je nutné omezovat aktivity v záplavových územích zhor ující
odtokové pom ry a zvy ující povod ová rizika.

A.5.4. Rekreace
V rámci návrhu územního plánu je navr en rozvoj ploch (v zastavitelných plochách a územních rezervách) se

zam ením na sport a rekreaci s nadregionálním dopadem. Podkladem pro  koordinaci se sousedícími katastry Svatava
a Bukovany je studií nadregionální plochy um lé nádr e Medard. Spole ným znakem t chto ploch (koupali t
s vybaveností, r zné typy sportovi , golfový areál, pobytové a parkové plochy)  je spádovost pro v t í, ne  e ené
území.

V Habartov  jsou mimo nadregionální vybavenost navr eny rekrea ní a sportovní plochy jako stabilizace a
roz í ení sou asných h i . Budování h i  bude navíc umo n no v plochách bydlení, smí ených a ob anské
vybavenosti.

V rámci zintenzívn ní sportovní nabídky je navr ena cyklistická trasa, propojující jednotlivá sídla a sportovní a
rekrea ní areály navzájem i s volnou p írodou.

Na úseku rozvoje individuální rekreace se po ítá s rekonstrukcí a dostavbou chalup ve vazb  na zalo enou
urbanistickou strukturu obce Horní ástkov a Lítov. Pro novostavby rekrea ního zam ení  jsou navr eny plochy
územních rezerv u pob e í nové nádr e Medard. V lokalit  severn  nad Bukovany navazují nové zastavitelné plochy a
územní rezervy pro chaty a ji n  pod Habartovem jsou plochy územních rezerv pro výstavbu rekrea ních domk
s mo ností experimentální výstavby nad vodní nádr í v etn  kotvi  a hausbót .

Pro rekreaci hromadnou budou rovn  v hlavní sezónn  vyu itelné ubytovací kolské kapacity  internáty.
V rámci sportovní nabídky jsou navr eny cykloturistické  a p í trasy  propojující cílová místa.

A.5.5. Vymezení ploch p ípustných pro dobývání nerost
V sou asné dob  v e eném území neprobíhá ádná t ební innost ani se s ní nepo ítá. Plochy jsou áste n

rekultivovány.
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A.6. Podmínky pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití
s ur ením p eva ujícího ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej stanovit, p ípustného vyu ití,
nep ípustného vyu ití, pop ípad  podmín n  p ípustného vyu ití t chto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspo ádání, v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad vý kové
regulace zástavby, intenzity vyu ití pozemk  v plochách)

A.6.1. Funk ní uspo ádání území
A.6.1.1 Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití
Funk ní uspo ádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické p íloze A.2. - Hlavní výkres

v m ítku 1 : 5 000, v n m  je území obce len no na plochy s rozdílným zp sobem vyu ití.

Pro ka dou plochu s rozdílným zp sobem vyu ití jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a za ízení,
které v n m je mo no umis ovat, p ípadné ne ádoucí vlivy nesmí ru it hlavní funkci.

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách:

plochy bydlení individuálního      (BI)
plochy bydlení vesnického       (BV)
plochy bydlení m stského       (BM)
plochy bydlení specifického      (BX)
plochy smí ené obytné vesnického typu     (SV)
plochy smí ené obytné m stského typu     (SM)
plochy smí ené obytné m stského typu specifické   (SM 1)
plochy ob anského vybavení nekomer ní     (OV)
plochy ob anského vybavení komer ní    (OK)
plochy ob anského vybavení  komer ního specifického  (OK 1)
plochy ob anského vybavení sportu     (OS)
plochy ob anského vybavení specifického  rozhledna   (OX.1)
plochy ob anského vybavení specifického  p ístavi t    (OX.2)
plochy technické infrastruktury     (TI)
plochy dopravní infrastruktury     (DI)
plochy výroby pr myslové      (VP)
plochy výroby pr myslové - specifické     (VP.1)
plochy výroby drobné a emeslné      (VD)
plochy výroby specifické       (VX)
plochy rekreace hromadné        (RH)
plochy rekreace hromadné - koupali t      (RH.1)
plochy rekreace zahrádká ských osad     (RZ)
plochy rekreace individuální     (RI)
plochy zelen  sídelní       (ZS)
plochy zelen  h bitov       (ZH)
plochy zelen  ochranné a izola ní      (ZO)

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území, které nejsou upravovány a
jsou zna eny v souladu s funk ním vyu itím dle kultury zapsané v katastrální map :

- plochy zem d lské    - orná p da
- plochy zem d lské    - zahrady
- plochy zem d lské    - trvalý travní porost
- plochy vodní a vodohospodá ské  - vodote , vodní plocha, mok ina
- plochy lesní
- plochy p írodní
- plochy smí ené krajinné zóny - sportovní  (S.s)
- plochy smí ené krajinné zóny  golf   (S.g)
- plochy smí ené krajinné zóny - výzkumné  (S.v)
- plochy smí ené krajinné zóny - lesoparku (S.l)
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A.6.1.2 Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách

Plochy bydlení individuálního (BI)
zna ka  vyu ití poznámka

(BI) Je ur eno pro bydlení a umis ují se v n m stavby rodinných dom  
m stského a p ím stského charakteru (do dvou nadzemních podla í a
s vyu itelným podkrovím) s mo ným malým podílem inností vázaných
p evá n  k obytné funkci.

P ípustné je zde umis ovat stavby pro drobné za ízení maloobchodu,
ve ejné stravování, sport, zdravotnictví a slu by slou ící pro vymezenou
lokalitu a dále drobná ubytovací za ízení a kolství.

P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekt gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy bydlení vesnického (BV)
zna ka  vyu ití poznámka

(BV) Je ur eno pro nízkopodla ní bydlení v domech vesnického charakteru
(do dvou nadzemních podla í s vyu itelným podkrovím) s mo ností
p stitelského a chovatelského zázemí za ú elem samozásobení.

P ípustné je zde umis ovat stavby rodinných dom , stavby bydlení
s dopl kovým vyu itím pro maloobchod. Dále stavby pro slu by slou ící
pro vymezenou lokalitu, ve ejné stravování, drobná ubytovací za ízení,
kulturu, sport, zdravotnictví, kolství a drobnou výrobu.

P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy bydlení m stského (BM)
zna ka  vyu ití poznámka

(BM) Je ur eno pro bydlení m stské ve vícepodla ních domech s mo ným
malým podílem inností vázaných p evá n  k bytovému fondu.

P ípustné je zde umis ovat blokové i bodové stavby bydlení (dopl kové
vyu ití parteru je povoleno). Dále stavby maloobchodu, slu eb a
ve ejného stravování slou ící pro vymezenou lokalitu, drobných
ubytovacích za ízení,  kolství,  sportu,  zdravotnictví a drobné výroby.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy bydlení specifického (BX)
zna ka  vyu ití poznámka

(BX) Je ur eno pro bydlení v rodinných domech (experimentální byty na
vodní hladin  s pevným  kotvením ke dnu nebo b ehu) s mo ným malým
podílem inností vázaných p evá n  k bytovému fondu.

P ípustné je zde umis ovat stavby speciálních rodinných dom  s moly, i
bodové stavby bydlení s dopl kovým vyu itím pro maloobchod, slu by,
ve ejné stravování, sport a zdravotnictví slou ící pro vymezenou
lokalitu.

Nep ípustné je zde umis ovat objekty gará í pro vozidla. Nep ípustné
jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)
zna ka vyu ití poznámka

(SV) Je ur eno pro bydlení vesnického typu se st edním podílem hospodá ské
slo ky a dal ími dopl kovými funkcemi: maloobchod, slu by, ve ejné
stravování a ve ejné ubytování a kultura.

P ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , stavby pro
administrativu, zdravotnictví a sociální pé i, sport , za ízení drobné
výroby a slu eb, které neru í bydlení nad p ípustnou míru.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené obytné m stského typu (SM)
zna ka vyu ití poznámka

(SM) Je ur eno pro maloobchod, slu by, ve ejné stravování a ve ejné
ubytování, kulturu a bydlení m stského typu.

P ípustné jsou zde stavby bytových a rodinných dom   m stského a
p ím stského charakteru, stavby pro administrativu, zdravotnictví a
sociální pé i, a stavby pro sport, rozhledny, za ízení drobné výroby a
slu eb, které neru í bydlení nad p ípustnou míru.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené obytné m stského typu specifické (SM 1)
zna ka vyu ití poznámka

(SM 1) Je ur eno pro maloobchod, slu by, výrobu, ve ejné stravování a ve ejné
ubytování a bydlení m stského typu.

P ípustné jsou zde stavby bytových a rodinných dom   m stského a
p ím stského charakteru, stavby pro administrativu, zdravotnictví a sociální
pé i, a stavby pro sport, za ízení výroby a slu eb, které neru í okolní bydlení
nad p ípustnou míru.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - nekomer ního (OV)
zna ka vyu ití poznámka

(OV) Je ur eno pro administrativu, ve ejnou správu, kolství.

P ípustné jsou stavby pro ve ejné stravování, slu by, kulturu, sport,
zdravotnictví a sociální pé i,  po ty, archivy, policii, v du a výzkum,
hasi ské záchranné sbory .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - komer ního (OK)
zna ka vyu ití poznámka

(OK) Je ur eno pro plochy komer ní vybavenosti, obchod a slu by.

P ípustná jsou nákupní centra, administrativa skladovací areály,
erpací stanice pohonných hmot, výzkumná za ízení, archivy, ubytovací

za ízení.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy ob anského vybavení  komer ního specifického (OK 1)
zna ka vyu ití poznámka

(OK 1) Je ur eno pro plochy komer ní vybavenosti, obchod a slu by.

P ípustné jsou prodejny a nákupní centra nepotraviná ského zbo í,
administrativa, skladovací areály, erpací stanice pohonných hmot,
stavby pro dopravu, výzkumná za ízení, archivy a maximáln  jeden byt
správce v objektu.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití, zejména herny, zábavní a
stravovací za ízení.

Plochy ob anského vybavení sportu (OS)
zna ka vyu ití poznámka

(OS) Je ur eno pro sport  innosti spojené s aktivní i pasivní regenerací
lidského organismu ve sportovních za ízeních.

P ípustné je zde umis ovat stavby pro sport, klubovny,  h i t , sportovní
haly, stadiony, bazény, st elnice. Dále stavby pro ve ejné stravování a
slu by pro vymezenou lokalitu.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení specifického  rozhledna (OX.1)
zna ka vyu ití poznámka

(OX.1) Je ur eno pro rozhledny a ve ejné stravování.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení specifického  p ístavi t  (OX.2)
zna ka vyu ití poznámka

(OX.2) Je ur eno pro p ístavi t .

P ípustné je zde umís ovat stavby pro sport, ve ejné stravování, mola,
kotvi t  a dopl kové vybavení.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy technické infrastruktury (TI)
zna ka vyu ití poznámka

(TI) Je ur eno pro technickou obsluhu území s nároky na plochu.

P ípustné jsou stavby a areály pro vodovody, kanalizace,
elektroroza ízení, plyn, teplo, spoje, RR vysíla e, produktovody,
p ípadn  pro spole ná za ízení  kolektory.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy dopravní infrastruktury (DI)
zna ka vyu ití poznámka

(DI) Je ur eno pro dopravní obslu ná za ízení a koridory dopravní sí .

P ípustné jsou stavby pro dopravu, parkovi t , gará e, p ekladi t ,
ve ejná prostranství, p í komunikace, cyklistické stezky

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy výroby pr myslové (VP)
zna ka vyu ití poznámka

(VP) Je ur eno pro plochy za ízení pr myslové výroby, sklad  a ostatních
výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit (velkoplo ný prodej 
nákupní centra), areály více firem s výrobní a skladovací funkcí.

Z hlediska vyu ití jsou p ípustné montá ní a skladovací areály,
strojírenská, stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická,
d evozpracující, potraviná ská výroba a administrativa.  V lokalit  je
mo no z ídit byt správce za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby pr myslové - specifické (VP.1)
zna ka vyu ití poznámka

(VP.1) Jsou ur eny pro plochy a za ízení rostlinné výroby.

P ípustné jsou zde stavby pro rostlinnou výrobu, pro p stování bylin,
zahradnictví a sklady. V lokalit  je mo no z ídit byt správce (majitele)
za ízení.

Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby drobné a emeslné (VD)
zna ka vyu ití poznámka

(VD) Je ur eno pro malovýrobu nebo p idru enou výroba v etn  výrobních i
nevýrobních slu eb, servisní provozy a sklady  p evá n  v objektech
drobných m ítek.

P ípustné jsou zde stavby pro administrativu, slu by, správu, v du a
výzkum, ve ejné stravování, ve ejné erpací stanice pohonných hmot,
areál po ární stanice, areál technických slu eb a byt správce za ízení.

Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby specifické (VX)
zna ka Vyu ití poznámka

(VX) Je ur eno pro plochy výrobní specifické pro za ízení s výrobní a
skladovací funkcí. Z hlediska vyu ití jsou p ípustné stavby pro výrobu,
skladování v etn  dopravní obsluhy, parkování a manipula ních ploch.

Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení ovliv ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru (zejména hluk, vibrace,
zápach) se nesm jí projevit mimo hranice vymezené lokality.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy rekreace hromadné (RH)
zna ka vyu ití poznámka

(RH) Je ur eno pro rekreaci hromadnou  rekrea ní areály a st ediska.

P ípustné jsou stavby pro rekreaci, sport, koupali t , tábo i t ,
autokempy, stavby ubytovacích za ízení, ve ejné stravování, v etn
souvisejících slu eb.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy rekreace hromadné - koupali t  (RH.1)
zna ka vyu ití poznámka

(RH.1) Tato plocha je vymezena pouze pro koupali t , aquaparky, tábo i t  a
související vybavenost.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ)
zna ka vyu ití poznámka

(RZ) Je ur eno pro plochy zahrádká ských osad se stavbami zahrádká ských
chat.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy rekreace individuální (RI)
zna ka vyu ití poznámka

(RI) Je ur eno pro rekreaci individuální.

P ípustné je zde umis ovat objekty individuální rekreace
v urbanizovaných plochách,  chatové lokality (osady).

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy zelen  sídelní (ZS)
zna ka vyu ití poznámka

(ZS) Je ur eno pro nezastavitelné plochy sídelní zelen  v etn  vodních ploch
s funkcí okrasnou a relaxa ní.

P ípustné je parková vybavenost (mobiliá , drobná architektura).

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy zelen  h bitov  (ZH)
zna ka vyu ití poznámka

(ZH) Je ur eno pro plochy zelen  h bitov   ve ejná a vyhrazená poh ebi t .

P ípustné jsou zde stavby márnic.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO)
zna ka vyu ití poznámka

(ZO) Je ur eno pro nezastavitelné plochy zelen  s funkcí ochrannou.

Vymezené jsou za ú elem zaji t ní podmínek pro ochranu a
izolaci ploch bydlení.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Tyto plochy je nutno osázet
vícepatrovou vegetací se
zastoupením rostlinných
druh  s vysokou schopností
zachycovat na svém
povrchu prachové ástice.
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A.6.1.3 Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
Plochy smí ené krajinné zóny - sportovní (S.s)
zna ka vyu ití poznámka

(S.s) Krajinná zóna se sezónním vyu itím obsahující plochy pro sport a
rekreaci  nepobytovou.

P ípustné jsou nekryté plochy areál  zdraví, h i t , sportovi t , mola,
kotvi t   a dopl kové vybavení.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené krajinné zóny - golf (S.g)
zna ka vyu ití poznámka

(S.g) Jsou nezastavitelné plochy pro rekreaci nepobytovou

krajinná zóna pro nepobytovou rekreaci a relaxaci se sezónním
vyu itím. Jedná se o golfová h i t , slune ní louky, piknikové louky,
plochy pro volnou jízdu na koních, areály zdraví a dopl kové vybavení

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené krajinné zóny - výzkumné (S.v)
zna ka vyu ití poznámka

(S.v) Jsou nezastavitelné plochy pro rekreaci nepobytovou

krajinná zóna pro nepobytovou rekreaci a relaxaci se sezónním
vyu itím. P ípustné jsou ve ejn  p ístupné plochy park , lechtitelské
stanice, výzkumné výsadby, nau né stezky, amfiteátry a dopl kové
vybavení.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené krajinné zóny - lesoparku (S.l)
zna ka vyu ití poznámka

(S.l) Tato plocha je vymezena pro lesopark. Jsou ur eny pro
nezastavitelné plochy lesní a sídelní zelen  s charakterem
lesoparku, s vysokým podílem p irozené vegetace, v etn  vodních
ploch s funkcí okrasnou a relaxa ní.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení a cyklistických a p ích cest.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
Nezastav ným územím se rozumí území, která nelze zastav t v bec, nebo která lze zastav t výjime n  a za

zvlá tních podmínek stanovených pro takový ú el obecn  závaznými právními p edpisy nebo územn  plánovací
dokumentací.

Plochy v nezastav ném území jsou:
a) plochy zem d lské    - orná p da
b) plochy zem d lské    - zahrady
c) plochy zem d lské    - trvalý travní porost
d) plochy vodní a vodohospodá ské  - vodote , vodní plocha, mok ina
e) plochy lesní
f) plochy p írodní
g) plochy smí ené krajinné zóny - sportovní  (S.s)
h) plochy smí ené krajinné zóny - golf   (S.g)
i) plochy smí ené krajinné zóny - výzkumné  (S.v)
j) plochy smí ené krajinné zóny - lesoparku (S.l)
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V nezastav ných územích není dovoleno umis ovat stavby s výjimkou dopl kového vybavení, které je ur eno
pro funk ní vyu ití t chto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací p ích i vozidlových, liniových
staveb technického vybavení v etn  p íslu ných stanic (trafostanice, v trné elektrárny, regula ní stanice, erpací
stanice kanalizace apod.), meliorací zem d lské a lesní p dy a úprav vodních tok .

A.6.1.4 Definice n kterých pou itých pojm
a) Drobnou výrobou se rozumí objekty výrobního za ízení malého rozsahu co do zastav ní pozemku, po tu

zam stnanc  a objemu p epravy. V území výroby drobné (VD) je objekt drobné výroby za ízení, jeho
zastav ná plocha nep esahuje 400 m2. V ostatních územích (BM, BV, SM, SV) je objekt drobné výroby
za ízení, jeho  plocha celkem ve v ech podla ích nep esahuje 150 m2, v t chto územích je mo no umis ovat
za ízení pro výrobu elektrické energie slou ící pouze pro vlastní spot ebu, pokud negativní ú inky a vlivy na
okolí nep ekro í p ípustnou míru.

b) Drobné ubytovací za ízení je penzion o maximální kapacit  20 l ek. Vyskytuje se v plochách BI, BM,BV.

c) Slu by - Slu bami se rozumí stavby a za ízení nevýrobního charakteru, jejich  zastav ná plocha nep esahuje
400 m2. Vyskytuje se  plochách  SM, SV, OV,OK, VP,VD, RH.

d) Za ízení a stavba slou ící pro obsluhu vymezené lokality - Za ízením a stavbou slou ící pro obsluhu
vymezené lokality se rozumí taková za ízení a stavby, jejich  kapacity svým rozsahem podstatn  nep esahují
pot eby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umíst ny. Vyskytuje se  plochách  BI, BM,BV,BX.

e) Ve ejné ubytování - Ve ejným ubytováním se rozumí stavby pro p echodné ubytování se souvisejícími
slu bami v hotelech, motelech a v penzionech, s výjimkou ubytování ve stanových a chatových táborech a v
autokempech. Vyskytuje se  plochách  SV,SM,OK,VD, RH.

f) Administrativa - Administrativou se rozumí objekty pro nevýrobní slu by administrativního charakteru
poskytované obyvatel m a náv t vník m, v etn  administrativy správní, jeho  zastav ná plocha nep esahuje
400 m2 a s parkováním na vlastním pozemku (Vyskytuje se  plochách  SV,SM,OV, OK,VD, VP).V územích
VP není max. zastav ná plocha omezená.

g) Dopl kové vybavení - Dopl kovým vybavením se rozumí stavby a za ízení, které slou í jako dopln k pro
vyu ití hlavní funkce vymezené lokality, jako nap . WC, altány, d tská h i t , vyhlídky, pomníky, ly a ské
vleky apod. ( je umo n no ve v ech plochách ).

h) Altán je stavba dopl kového vybavení, která slou í pouze k ochran  osob p ed pov trnostními vlivy.

i) Areál je ást pozemku, pozemek, nebo soubor pozemk  slou ící jednomu funk nímu vyu ití. Do ploch areálu
se zahrnují plochy dot ené stávajícími i navr enými stavbami bez pozemk  dot ených pouze in enýrskými
sít mi. Není nutno vlastnictví v ech pozemk  v areálu. U samostatn  stojících objekt  v území bez
podrobn j ího rozd lení katastrálních hranic pozemk  mezi objekty (nap . sídli t ), je areálem celé území
nále ející ke spole nému pozemku.

j) Nákupním centrem se rozumí samostatné obchodní za ízení, objekt s celkovou zastav nou plochou nad 200
m2 nebo s nezbytnými parkovacími plochami nad 20 míst. V území OK a VP s parkováním na vlastním
pozemku.

k) Maloobchodem se rozumí obchodní za ízení, objekt, které slou í k obchodu s max. zastav nou plochou 200
m2 v etn  provozn  souvisejících za ízení (s výjimkou tr i  a erpacích stanic). Vyskytuje se  plochách
SV,SM,OV, OK,VD, VP.

Tr i t m se rozumí obchodní za ízení, jednopodla ní objekt, který má formu stánkového prodeje se
sdru eným sociálním za ízením, nebo seskupení více ne  3 stánk , kde jednotlivé obchodní prostory nejsou
trvale uzav ené.

l) P ípustnou mírou se rozumí hranice standard  ur ené obecn  platnými p edpisy (jako nap . hygienické
normy, ob anský zákoník apod.).

m) Zahrádká ská chata - Zahrádká ské chaty se umis ují p edev ím v zahrádká ských osadách. Zahrádká ské
chaty nesm jí mít zastav nou plochu v etn  verand, vstup  a podsklepených teras v t í ne  25 m2.

n) Bytem správce (majitele) se rozumí byt, který je sou ástí objektu slou ícího p edepsané funkci, který
zaujímá max. 40% tohoto objektu.
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A.6.2. Regulace funk ního vyu ití území
Stavby a za ízení umis ovat (to znamená povolovat novostavby, zm ny staveb a povolovat zm ny jejich

u ívání) a rozhodovat o zm n  vyu ití území je mo no jen v souladu s po adavky této textové ásti.

Na pozemcích, v za ízeních a objektech je mo no dále provozovat stávající funkce, i kdy  nejsou v souladu s
po adavky této závazné ásti, pokud nebudou negativn  ovliv ovat základní funkci území nebo plochy nad p ípustnou
míru a nejsou vyvolány d vody pro opat ení podle zákona.

V p ípad  stavební úpravy objektu (stavby), který není v souladu s navr enou charakteristikou plochy
s rozdílným zp sobem vyu ití, je p ípustné m nit v ásti stavby ú el u ívání (roz i ovat) pouze ve stávajícím u ívání
(funkci) objektu.

Umis ování za ízení technické, dopravní obsluhy a dopl kového vybavení, slou ících pro obsluhu jednotlivých
ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í
p ípustnou míru.

Umis ování parkovi  a odstavných míst pro osobní vozidla, která slou í pro obsluhu ploch s rozdílným
zp sobem vyu ití,  je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.

Ve v ech zastav ných územích a zastavitelných plochách je p ípustné umis ovat:

a) komunikace vozidlové a parkovací plochy slou ící pro obsluhu tohoto území a plochy p ího provozu

b) zele

c) liniové stavby technické infrastruktury v etn  p íslu ných stanic (trafostanice, regula ní stanice, erpací
stanice kanalizace apod.)

A.6.3. Regulace prostorového vyu ití území
Objekty je mo no stav t, p istavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmot , aby nebyla naru ena

urbanistická hmotová struktura okolí.

Jednotlivé ve ejné spole ensky významné objekty ( ím  se rozumí pouze radnice, kostel, vyhlídková v  a
vyzna ené dominanty) mohou být vy í ne  je stanoveno regulativy (= max. podla nost) o t chto p ípadech rozhoduje
stavební ú ad.

Jednotlivé dominantní ásti staveb ( ím  se rozumí pouze ást pr elí nebo náro í v pr hledech) mohou být
vy í ne  je stanoveno regulativy (= max. podla nost). O mo nosti takového zvý ení rozhoduje - s p ihlédnutím k
místním podmínkám a ke ka dému jednotlivému p ípadu zvlá  - stavební ú ad.

Po adovaný po et odstavných a parkovacích stání musí být zaji t n prioritn  v rámci vlastního území
(pozemku) stavby.

A.6.4. Regulativy prostorového vyu ití
Pro regulaci prostorového vyu ití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového vyu ití území:

a) maximální procento zastav ní pozemku - udává maximální procentní podíl zastav né plochy v ech objekt  k
celkové plo e pozemku nebo pozemk  areálu.

b) minimální procento ozelen ní pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevn ných ploch zelen  k
celkové plo e pozemku nebo pozemk  areálu.

c) maximální podla nost - udává maximální po et nadzemních podla í objektu, p i em  vý ka podla í je
stanovena max. 4,2 m.

Pro ú ely stanovení maximálního procenta zastav ní a minimálního procenta ozelen ní pozemku ur eného pro
výstavbu se rozli uje:

a) zastav ná ást pozemku
b) ozelen ná ást pozemku
c) ostatní nezastav ná ást pozemku (nap . zpevn ná plocha, odstavné stání, vodní plocha, manipula ní plocha).
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Pro jednotlivé druhy území se stanoví:

Funk ní Maximální %   Minimální%   Maximální
území  zastav ní pozemku  ozelen ní pozemku  podla nost
BI  30    60    2+p
BV  30    60    2+p
BM  50    40    6+p
BX   100     0     3
SV  40    50    2+p
SM 1  70    10    6+p
SM  60    30    6+p
OV  40    40    6+p
OK  40    40    3+p
OK 1  70    10    3+p
OS   70     10     3
OX.1  40    40    8
OX.2  100    0    6
TI  60    10    2+p
DI  100    0    1+p
VD   70     30     2
VX   80     10     3
VP   80     20     3
VP.1  80    20    2+p
RH   30     50     3+p
RH 1  20    70    1+p
RZ   10     90     1+p
RI  20    60    2+p
PV  90    10    1+p
ZS  10    90    1+p
ZH   10     90     1+p
ZO   0     100     0

P i posuzování procenta ozelen ní pozemku je mo né realizovat max. 1/3 ozelen ných ploch jako sou ást
objektu (nap . st e ní zahrada atd.).

V p ípad , e území, kde je povolena maximální podla nost 2 a více, bude zastav no halovým objektem,
nahrazuje se p vodní podla nost pouze vý kovým parametrem, který ur uje maximální vý ku celého objektu do 12m.

A.7. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení,
staveb a opat ení k zaji t ní obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Ve ejn  prosp né stavby, ve ejn  prosp ná opat ení, stavby a opat ení k zaji t ní obrany a bezpe nosti státu a

plochy pro asanaci vymezuje územní plán v grafické p íloze A.3.  Výkres ve ejn  prosp ných staveb, opat ení a
asanací. V e eném území není uva ováno s asana ními zásahy.
Vysv tlivky:  W-  mo no uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo.
  V-  mo no uplatnit vyvlastn ní

P-  mo no uplatnit p edkupní právo

A.7.1. Vymezení ploch ve ejn  prosp ných staveb
Jako plochy ve ejn  prosp ných staveb jsou v územním plánu vymezeny tyto plochy:

A.7.1.1 Doprava
W-D.1. Cyklotrasa výsypka  okruh Habartov  nádr  Medard
W-D.2. Cyklotrasa   okruh Lítov  koupali t  Bodem
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W-D.3. Cyklotrasa  lokality  Ú labí  Habartov
W-D.4. Komunikace Horní ástkov  Rovinka
W-D.5. Dopravní plocha ul. s Les
W-D.6. Parkovací plochy Habartov ul.Jiráskova
W-D.7. Rekrea ní eleznice
W-D.8. Komunikace Klu

zna ka název pozemky katastrální
území

p edkupní
právo pro

W- D1. Cyklotrasa výsypka  okruh
Habartov  nádr  Medard

192/1, 262/1, 298, 583/2, 584/2, 593/1, 593/4, 593/4, 594/1,
610/1, 610/2, 627/1, 640, 642/2, 643/1, 647/1, 647/2, 647/3,
649, 660/1, 660/6, 669, 674/1, 674/2, 674/3, 679/1, 679/3,
680/1, 681/1, 684, 705/2, 805, 825/3, 825/4, 826, 827/2, 869,
870, 871/1, 1077/1, 1077/2, 1222/7, 1222/9, 1223, 1228

Habartov Obec
Habartov

 116, 117/1, 117/2, 117/4, 123/3, 123/4, 126/1, 275 Horní ástkov
24, 52/1, 157/2, 185/1, 193/1, 193/4, 194, 195, 202, 211/1,
237, 238, 242/1, 242/2, 242/3, 244

Lítov
W-D.2. Cyklotrasa   okruh Lítov 

koupali t  Bodem

192/1, 196/19, 198/1, 205, 262/1, 459, 547/3, 547/5, 547/6,
547/8, 547/10, 594/1, 660/6, 660/25, 775/1, 796, 3189, 3192,
3194, 3195, 3196, 3197, 3198

Habartov

Obec
Habartov

W-D.3. Cyklotrasa  lokality 
Ú labí  Habartov

99/165, 99/169, 99/172, 99/174, 99/175, 99/176, 99/180,
99/186, 184/1, 185, 186, 192/1, 502/1, 503, 558/7, 558/8,
559/2, 627/1, 627/8, 634, 839/1, 839/5, 840/1, 841, 889,
893/1

Habartov Obec
Habartov

W-D.4. Komunikace Horní ástkov -
Rovinka

50, 203 Horní ástkov Obec
Habartov

W-D.5. Dopravní plocha ul. s Les  1254/2 Habartov Obec
Habartov

W-D.6. Parkovací plochy Habartov
ul.Jiráskova

99/175 Habartov Obec
Habartov

W-D.7. Rekrea ní eleznice 660/1 Habartov Obec
Habartov

W-D.8. Komunikace Klu 1221/2, 1222/1 Habartov Obec
Habartov

A.7.1.2 Technické vybavení Kanalizace
V-KA.1.  De ová kanalizace Klu
V-KA.2.  Spla ková kanalizace Klu
V-KA.3.a  Kanalizace výtla ná  Habartov východ
W-KA.3.b erpací stanice  Habartov východ
V-KA.4.  Kanalizace jednotná  Habartov východ
V-KA.5.  Kanalizace spla ková  Habartov  jih
V-KA.6.  Kanalizace spla ková  Horní ástkov  Habartov jih

zna ka název pozemky katastrální
území

p edkupní
právo pro

W-KA.3.b erpací stanice 
Habartov východ

660/1 Habartov Obec
Habartov

A.7.1.3 Technické vybavení Vodovod
V-VO.1.  Vodovod Klu
V-VO.2.  Vodovod Habartov východ
V-VO.3.  Vodovod Habartov jih
V-VO.4.  Vodovod Habartov západ
V-VO.5.  Vodovod Habartov Na Rovince
V-VO.6.  Vodovod Horní ástkov

A.7.1.4 Technické vybavení El.energie
V-EL.1.a Vedení VN Klu
W-EL.1.b Trafostanice Klu
V-EL.2.a Vedení VN  Habartov východ
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W-EL.2.b Trafostanice Habartov východ
V-EL.3.a Vedení VN Habartov jih
W-EL.3.b Trafostanice Habartov jih
V-EL.4.a Vedení VN Habartov jih u závodu Dukla
W-EL.4.b Trafostanice Habartov jih u závodu Dukla
V-EL.5. Koridor pro vedení 110kV, TR Vítkov - TR Jind ichov

zna ka název pozemky katastrální
území

p edkupní
právo pro

W-EL.1.b Trafostanice Klu 1228 Habartov  Obec
Habartov

W-EL.2.b Trafostanice Habartov východ 660/1 Habartov Obec
Habartov

W-EL.3.b Trafostanice Habartov jih 775/1 Habartov Obec
Habartov

W-EL.4.b Trafostanice Habartov jih u
závodu Dukla

660/1 Habartov Obec
Habartov

A.7.1.5  Technické vybavení Plynovod
V-PL.1. STL plynovod Klu
V-PL.2. STL plynovod  Habartov východ
V-PL.3. NTL plynovod  Habartov západ
V-PL.4. STL plynovod  Horní ástkov

A.7.2. Vymezení ploch ve ejn  prosp ných opat ení
Jako plochy ve ejn  prosp ných opat ení jsou v územním plánu vymezeny tyto plochy:

A.7.2.1 ÚSES
V-U.1.  Biocentrum místní 1
V-U.2.  Biocentrum místní 2
V-U.3.  Biocentrum místní 4
V-U.4.  Biocentrum místní 5
V-U.5.  Biokoridor místní 1
V-U.6.  Biokoridor místní 2
V-U.7.  Biokoridor místní 3
V-U.8.  Biokoridor místní 4
V-U.9.  Biokoridor místní 5
V-U.10. Biokoridor místní 6
V-U.11. Biokoridor místní 7
V-U.12. Biokoridor místní 8
V-U.13. Biokoridor místní 9
V-U.14. Biokoridor místní 10

A.7.3. Vymezení ploch asanací
 Návrhy funk ních zm n v e eném území nevyvolávají nároky na plo né asana ní zásahy ani na demolice
staveb.
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A.8. Vymezení dal ích ve ejn  prosp ných staveb a ve ejn  prosp ných
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo

Vysv tlivky:  W-  mo no uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo
  V-  mo no uplatnit vyvlastn ní

P-  mo no uplatnit p edkupní právo

A.8.1.1 Rekreace, sport
P-R.1. Rekreace hromadná   ji n  pod sídlem Habartov
P-R.2. Rekreace hromadná   jih e eného území U Briketárny

zna ka název pozemky katastrální
území

p edkupní
právo pro

660/1P-R.1. Rekreace hromadná   ji n  pod
sídlem Habartov st. parc. 666

Habartov Obec
Habartov

P-R.2. Rekreace hromadná   jih e eného
území U Briketárny

675, 705/1 Habartov Obec
Habartov

A.9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení mo ného
budoucího vyu ití, v etn  podmínek pro jeho prov ení

V e eném území jsou územním plánem vymezeny územní rezervy .1 a  22.
Územní rezerva . 1, 2 a 3 se nachází na západ  sídla Lítov a je ur ena pro plochy smí ené obytné vesnického

typu (SV). Územní rezerva . 4 se nachází na jihu rekultivované výsypky a je ur ena pro plochy ob anského vybavení
nekomer ní (OV), plochy ob anského vybavení specifického - rozhledna (OX.1) a plochy smí ené krajinné zóny -
výzkumné (S.v). Územní rezerva . 5 se nachází na severu rekultivované výsypky a je ur ena pro plochy rekreace
hromadné -  (RH), plochy rekreace hromadné - koupali t  (RH.1), plochy ob anského vybavení nekomer ní (OV),
plochy smí ené krajinné zóny - golf (S.g) a plochy smí ené krajinné zóny - výzkumné (S.v). Územní rezerva . 6 se
nachází na severozápad  lokality Na Rovince a je ur ena pro plochy bydlení vesnického (BV). Územní rezerva . 7 se
nachází na východ  lokality Na Rovince a je ur ena pro plochy dopravní infrastruktury (DI). Územní rezerva . 8, 9 a
10 se nachází na jihovýchod  lokality Na Rovince a je ur ena pro plochy rekreace hromadné -  (RH) a plochy rekreace
hromadné - koupali t  (RH.1). Územní rezerva . 11 a 13 se nachází na jihovýchod  lokality Na Rovince a je ur ena
pro plochy rekreace hromadné -koupali t  (RH.1). Územní rezerva . 12 se nachází na západ  sídla Habartov  V
Ú labí a je ur ena pro plochy bydlení vesnického (BV). Územní rezerva . 14 se nachází na jihu pod sídlem Habartov
a je ur ena pro plochy rekreace hromadné (RH) a plochy ob anského vybavení komer ní (OK). Územní rezerva . 15 a
16 se nachází na západ  pob e í nádr e Medard a je ur ena pro plochy rekreace hromadné (RH). Územní rezerva . 17
se nachází na jihu pod sídlem Habartov a je ur ena pro plochy rekreace hromadné (RH). Územní rezerva . 18 se
nachází na jihu pod sídlem Habartov a je ur ena pro plochy dopravní infrastruktury (DI). Územní rezerva . 19 se
nachází na pob e í nádr e Medard a je ur ena pro plochy rekreace hromadné - koupali t  (RH.1), plochy bydlení
specifického (BX), plochy ob anského vybavení specifického - p ístavi t  (OX.2), plochy ob anského vybavení sportu
(OS), plochy rekreace hromadné (RH) a plochy smí ené krajinné zóny - sportovní (S.s).  Územní rezerva . 20 se
nachází na jihu e eného území, u Bukovan a je ur ena pro plochy rekreace individuální (RI). Územní rezerva . 21 se
nachází na jihu pod lokalitou Klu  a je ur ena pro plochy ob anského vybavení nekomer ní (OV).Územní rezerva .
22 se nachází na jihovýchod  pod lokalitou Klu  a je ur ena pro plochy rekreace hromadné (RH). Vyu ití t chto
územních rezerv je mo né a  po vydání zm ny územního plánu, která bude p íslu nou plochu e it.
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A.10. Po et list  územního plánu a po et výkres

TEXTOVÁ  ÁST
   Po et list

 A.  e ení územního plánu     34

GRAFICKÁ   ÁST
      M ítko

 A.1.  - Základní len ní území    1 : 10 000

 A.2.  - Hlavní výkres    1 :   5 000

 A.3.  - Výkres ve ejn  prosp ných staveb, opat ení a asanací     1 :   5 000

Pou ení:
Proti územnímu plánu m sta Habartov vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný
prost edek (§ 173 odst. 2 zákona .500/2004 Sb., správní ád).

 .      .
 místostarosta m sta        starosta m sta


