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Obecně závazná vyhláška Obce Valeč č. ď2005

o závnné části
Uzemního plánu obce Valeč

Zastupitelstruo obce Valeě na základě usnesení č. 362... ze dne,,.11.11. 2005 vydává vsouladu s
ustanovením § 84 otlst. 2 písm. bl a § 10 písm. d) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízen[), ve
znění pozdějších předpisů a vsouladu s ustanovením §29odst.3 zákonaě.50/1976Sb., o územním
plánování a ďavebním řádu (§avební zákon), ve znění pozdějších předpisŮ, tuto obcně závaznou vyhlášku
é. ...4na05 (dále jen,vyhláška).

Obecně závazná whtáška o závazné cásti ťlzemntho ptánu oDce Valeč
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část první

úvodní u§tanovení

ěHnek t
ÚCet vynnSry

i 1/ Vyhláška vymezuje závaznou část Územního plánu obce Valeě (dále jen 'ÚPO'1 schváleného
zastupitelstvem obce dne 11.11.2005. O§atní části UPO jsou směmé.

l2tZávaznou óást ÚPO wori uĎanistická koncepce, stanovené využití ploch a jejich uspořádání, vymezení
hranice souěasně zastavěného a zastavitelného území,limity irrtenzity využití území, vymezení místního
územního systému ekologické §ability a ploch pro veřejně prospěšné §avby.

/ 3/ Vyhláška stanoví závazné regulativy funkěního využití území, uspořádání území, vymezuje plochy pro
veřejně prospěšné stavby a §anoví omezující podmínky a režim využívání místního územního sy§ému
ekologické stability.

článek 2
Rozsah platnostl

/ 1/ Vyhláška platí pro území Obce Valeč, to je pro katastrální území Valeč v Čechách, Jeřeň, Kostrčany,
Nahořečice á veixý Hlavákov tak, jak hó vymezuje grafická příloha ÚPO "Plán wužití území"
(měřítko 1 :5 000),

l2l Maximální lhůta pro vyhodnocení, zda se změnily podmínky, na základě kterých OY ÚnO schválen (lhŮta
aktualizace), se stanoví v délce dvou lď.

l3l U§anoveními táo vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a dalších
právních předpisů.

článer s
Vysvětlivky k některým poimům

l 1l Pro účely této vyhlášky se vymezuje obsah těchto pojmŮ :

a) drobnávýraba a služby
Drobnou výrobou a s]užbami se rozumí r{robní zařízení nebo zařízení výrobních služeb malého
rozsahu co do výměry pozemku, poětu zaměstnancŮ a objemu přepravy. V územích drobné výroby
a služeb (Vd) se považuje za zařízení drobné výroby a služeb zařízení, jehož velikost nepřesahuje
1ha plochy pozemku, 10Ozaměstnanců a objem přepravy 100t nebo 500m" v jednom dni.
V ostatních územích (Bms, Bts, Bri, Brv, Sry, Sv) se považuje za zařizení drobné výroby a služeb
zařízení,jehož velikost nepřesahuje 1000 m' plochy pozemku, 15 zaměstnancŮ a objem přepravy v
rozsahu 5 t nebo 20 m" v iednom dni.

b) zábavní zařízení
Zábavním zaíízenim se pro účely této vyhlášky rozumí dále vyjmenovaná zařízení - herny, kasina,
taneční sály, diskotéky, pomografická kina, erotické salóny a sexshopy.

c) kultumí zařízení
Kulturním zaťízením se pro účely této vyhlášky rozumí všechna kultumí zařizení s qýjimkou těch,
která jsou pod písmenem b) vyjmenována jako zábavní zařízení,

d) veřejné ubytování
Veřejným ubytováním se rozumí ubytování v hotelech, motelech a pod. a v penzionech, nebo
sezónní ubytování ve stanových a chatových táborech a v autokempech,

e) projednaná urbaniďická studie
Projednanou urbanistickou studií se pro účely této vyhlášky rozumí uůanistická studie, v níž byly
vyřešeny otázky vazeb navrhovaných §aveb a požadavky na komunikace a technické vybavení a
k níž byla vydána souhlasná stanoviska dotčených vlastníkŮ pozemkŮ a staveb v řešeném území a
bezrozporová stanoviska dotčených oryánŮ státní správy.

D obytné domy
obytnými domy se pro účely této vyhlášky rozumí rodinné domy, bytové domy, venkovské usedlosti
a další objekty, ve kterých je základní nebo převažuje obytná íunkce.
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§il hlavní komunikace
Hlavními komunikacemi se pro účely této vyh!ášky rozumí silnice ll. a lll,tňdy, motoíistické
komunikace C2 a C3.

čast oruna
Závazné regulativy

článek 4
§truktura osídlgní území

l 1lBude zachována celá současná sídelní struktura venkovských sídelisídelních lokalit a samot,

t 2t Yaleé si zachová, případně posílí, postavení venkovského centra, vesnice střední veliko§i, v odlehlé
poloze od vyšších center (Zlutice, Karlovy Vary).

l3t Ye venkovských sídlech Kostrfuny, Nahořečice a Velký Hlavákov budou vytvářeny předpoklady pro
stabilizaci a případný další rŮst počtu trvalých obyvatel.

/ 4/ Venkovské sídlo Jeřeň bude rozvíjet převážně rekreaci.

/ 5/ Trvale zůstanou zachovány lokality Bělá, Kamýk a současné samoty. Možná je výstavba nových samot
na plochách, které byly historicky zastavěné,

l 6lVe volné krajině nebudou vytvářena další nová sídla nebo sídelní lokality.

čHnek 5
Funkční uspořádání území

/ 1/ Funkční uspořádání území obce stanoví IJPO v grafické příloze 
"Plán využití území", v němž je území

obce ěleněno na polyfunkční území a monofunkční plochy.

la ÚPO vymezuje tato polyfunkční území :
a) území soustředěného městského bydlení (Bms)
b) území soustředěného rodinného bydlení (Brs)
c) území izolovaného rodinného bydlení (Bri)
d) území venkovského rodinného bydlení (Brv)
e) smíšené území městské (Sm)
D smíšené území venkovské (Sv)
g) smíšené území rekreační (Sr)
h) území pnimyslové a zemědělské výroby (Vpz)
i) území drobné výroby a služeb (Vd)

t3tÚPO vymezuje tyto monofunkění plochy:
a) plochy oďcanského vybavení
b) plochy občanského vybavení s převahou zeleně
c) plochy rekreace a sportu
d) plochy rekreace a sportu s převahou zeleně
e) plochy rekreace s převahou zeleně
D vodní plochy a toky
g) plochy lesa
h) plochy zemědělsky využívané pŮdy
i) plochy zeleně
j) plochy zahrad
k) plochy sadů
l| zařízení dopravy
m) komunikace
n) plochytechnickéhovybavení

t 4l pro každé polyfunkční území jsou stanoveny základní funkce ploch a druhy staveb a zařízenÍ, které je v
něm pňpustné nebo podmíněně přípustné umiďovat.

l 5t Pro každou monofunkční plochu jsou stanoveny druhy ploch, které zahmuje, a druhy staveb a zaíízenÍ,
které je v ní přípustné umiďovat.

obecné závazná whláška o závazné čáďi ()zemního plánu obcd Valeě -3-
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článe* s
Území soustředěného městského bydlení Bms

/ 1/ Území je urěeno převážně pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech.

/ 2|/ Vtomto území je přípuslné um'tďovat :

a) vícepodlažní bytové domy
b) sociální a zdravotnická zaíizení
c) malázaťizení maloobchodu do 20 m2 prodejní plochy

/ 3/ V přímé vazbě na hlavní komunikace je podmíněně pípustné umísťovat :
a) vestavěná zaťízení kultumí, církevní, sportovní azařízení školství
b) vestavěná zařízení správy, administrativy, vědy a výzkumu
c) zařízení veřejného §ravování do 50 mí§
d) o§atní zařizánímaloobchodu do 150 m2 prodejní plochy
e) zařízení veřejného ubfiování do 50 lŮžek
0 nerušící zařizení drobné výroby a služeb

článer z
Území soustředěného rodinného bydlení Brs

t 1t Územi je určeno převážně pro rodinné bydlení v soustředěné řadové zá§avbě.

/ 2/ V tomto území je přípustné umísťovat :
a) řadové rodinné domy
b) matázalízení maloobchodu do 2a m2 prodejní plochy

/ 3/ Na okrajitohoto území je podmíněně přípustné umíďovat :

a) izolované rodinné domy
b) ostatní nízkopodlažní obytné domy

l 4l V přímé vazbě na hlavní komunikace je podmíněně pňpu§né umísťovat :
a) vestavěná zaiízení kultumí, sportovní a zdravotnická azařízení školství
b) malá zařizení veřejného stravování do 20 mí§
c) malá zařizení veřejného ubytování do 10 lůžek
d) nerušící podnikatelská zaíízení

článer a
Území izolovaného rodinného bydlení Bri

t 1t Území je určeno převážně pro rodinné bydlení v izolovaných rodinných domech.

/ Z Vtomto území je přípustné umísťovat :
a) izolované rodinné domy
b) malá zařizení matoobchodu do 20 m2 prodejní plochy
c) malázafrzeníveřejného ubytovánído 10 lŮžek
d) malá zaiizení veřejného stravování do 20 míst

l3lY pťímé vazbě na hlavní komunikace je podmíněně pňpustné umísťovat :
a) ve§avěná zafízení kultumí, sportovní a zdravotnická azařízení školství
b) zařízení veřejného stravování do 50 míst
c) ostatní zařízénímaloobchodu do 150 m2 prodejní plochy
d) zařízení veřejného ubytování do 50 lůžek
e) nerušící zaťizení řemeslné výroby a služeb
D další nerušící podnikatelská zařízení

čtáner g

Bydlení rodinné venkovské Brv

tlt Uzemí je určeno převážně pro rodinné bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad a s možností
chovu domácího zvířectva.

/ Z Vtomto území je přípustné umísťovat :
a) rodinné domy se zahradami

Obecné závazná vyhláška a závazné čá§i |lzamnlha plánu obce Valeč -4-
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b) doplňkové stavby pro chov domácíhq zvířectva u obytných domŮ
ci málá zaíizení máloobchodu do 20 m2 prodejní plochy
d) malázařizení veřejného ubytování do 10 lůžek
e) malá zařizení veřejného stravování do 20 míst

0 zaíízení drobné rnýroby a služeb bez anýšených nárokŮ na dopravu
g) rekreační domky a chalupy (ne chaty)

/ 3l V přímé vazbě na hlavní komunikace je podmíněně pňpustné umísťovat :
a) ostatní nízkopodlažní obytné domy
b) kultumí, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařizení a zaťizení Školství
c) zařízení veřejného ubytování do 20 lŮžek
d) ostatní zařízení drobné Wroby a služeb

čÉnek í0
smíšené území městské sm

í 1tÚzemí je určeno převážně pro bydlení, občanské vybavení a drobnou yýrobu a sluŽby.

/ Z Vtomto územíje přípustné umíďovat:
a) obytné domy
b) obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení
ci kultumí, církevní, sportovní, sociální a zdravotnickázaiizeni azařízení školství, vědy a výzkumu
d) zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování
e) zařízení drobné výroby a služeb

/ 3/ V tomto území je podmíněně přípustné umísťovat :
a) zábavní záiiňniv odstupu min.tOO metrů od staveb s funkcí škol§ví a církevní a od hřbitovŮ

b) veřejné čerpací stanice pohonných hmot jen pň silničních komunikacích

článek t t
Smíšené území venkovské sv

l 1t území je určeno převážně pro zařizení zemědělské výroby, skladŮ, drobné výroby a sluŽeb.

/ Z V tomto území je přípustné umísťovat :
a) rodinné bydlení se zahradamia s drobnýmizařízenímivedlejší zemědě]ské výroby
bi doplňkové §avby pro chov domácího zvířectva u obytných domů
c) ostatní obytné domy
d) rekreaění domky a chalupy (ne chaty)
e) zařízení místní správy, školství, vědy a výzkumu
0 kultumí, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení
g) zařízeni maloobchodu, veřejného ubytování a §ravování
h) zařízení zemědělské, lesnické a rybábké yýroby

D zaťízení drobné r4ýroby a služeb, zařízení na výkup a zpracování produkce zemědělské Wroby
D zahradnictví

/ 3/ V tomto území je podmíněně přípustné umísťovat :
a) zábavní záriieniv odstupu min.100 metrů od staveb s funkcí školství a církevní a hřbitovŮ

b) veřejné čerpací stanice pohonných hmot jen pfi silničních komunikacích

čÉnek tz
§míšené území rekreační sr

t 1tÚzemí je určeno převážně pro zaňzení pro bydlení a rekreaci.

/ Z V tomto území je přípustné umíďovat :

a) rekreaění domky a chalupy (ne chaty)
b) rodinné bydlení se zahradami
c) kultumí zaíízení
di malá sportovní zařizení do 300 m2 areálu
e) zaťízení místní správy, školsfuí, vědy a rnýzkumu

D malá zařízení maloobchodu do 20 m' prodejní plochy
g) malázafrzení veřejného ubytování do 10 lůžek
h) malázařízení veřejného stravování do 20 míst

o závazné části lJzemního plánu obce Valeě
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/ U Na okrqjitohoto území je podmíněně přípustné umísťovat:
a) ostatní nízkopodlažní obytné domy
b) doplňkové stavby pro chov domácího zvířectva u obytných domŮ
c) nerušící zařízení drobné výroby a služeb

/ 4/ V pňmé vazbě na hlavní komunikace je podmíněně pfrpustné umíďovat :

a) zařízení veřejného stravovánído 50 míst
b) ostatní zaťízění maloobchodu do 150 m2 prodejní plochy
c) zařizení veřejného ubytování do 50 lůžek
d) církevní, sociální a zdravotnická zařizení
e) zábavní zařízeni v od§upu min.100 metrů od staveb s funkcí školství a církevní a od hřbitovŮ

území orurrgouJl'f,lu'o'a"nu výroby vpz

l lt Území je určeno převážně pro zařízení r4ýroby, která by mohla mít občasné rušivé účinky na okolí a která
proto není možné umísťovat v jiných územích.

/ Z V tomto území je přípustné umísťovat :
a) všechny druhy zařízení průmyslu, výroby a služeb,
b) všechny druhy zařízení zemědělské výroby
c) všechny druhy zařízení rybářské výroby
d) sklady, stavební dvory a zaíizení na údžbu technického vybavení a komunikací
e) zařízení pro soustředění a úpravu tříděného pevného domovního odpadu
D veřejné čerpací stanice pohonných hmot
g) zaťízení vědy a výzkumu
h) kultumí, sportovní zařízeni
i) ambulantní sociální a zdravotnická zařízení
D zařízení maloobchodu
k) zařízení veřejného stravování
l) zábavní zařízení v odstupu min.100 metni od staveb s funkcí školství a církevní a hřbitovŮ
m) vestavěné byty pohotovostní, služební a majitelŮ zařizení

t3t ÚPO stanoví pro toto území ochranné pásmo v šířce 50 metrů, ve kterém nejdále se mohou občas
projevit negativní úónky a vlivy (z užívání a provozování staveb a zařízení) zhotšující kvalitu životního
prostředí nad míru přípustnou právními předpisy-

článer í4
území drobné v,ýroby a služeb Vd

t 1l Územije určeno pro zařízení výroby a služeb malého rozsahu, která by mohla mít pň umístění v jiných
územích rušivé vlivy na bydlení.

l 2l Y tomto území je přípustné umíďovat :

a) malázaťizení všech druhů uýroby, služeb a skladŮ
b) malázafizení zemědělské výroby s výjimkou živočišné výroby
c) malázafrzení §avebních dvorů azaíízení na údržbu technického vybavení a komunikací
d) malá zaťízení pro soustředění a úpravu tňděného pevného domovního odpadu
e) obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení
0 kultumí, církevní, sportovní zařizení azařízení školství
g) ambulantní sociální a zdravotnická zařízení
h) zařízenímaloobchodu
i) zařízení veřejného stravování
D zařízení vědy a výzkumu
k) ve§avěné byty služební, pohotovostní a majitelŮ zařizení
l) stavby pro chov domácího zvířectva
m) zábavní zařízení v od§upu min,100 metrů od staveb s funkcí školství a církevní a od hřbitovŮ

/ 3/ V přímé vazbě na hlavní komunikace je podmíněně přípustné umísťovat :
a) veřejné čerpací stanice pohonných hmot

/ 4/ Negativní účinky a vlivy - z užívání a provozování staveb a zařízení - zhoĚující lwalitu životního prostředí
nad míru přípustnou právními předpisy se nesmí projevit za hranicí tohoto území.

Obacné závazná vyhláška o závazné éáďi lJzemnlho p{ánu obce Valeč -6_
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článek ts
Plochyobčanskéhovybavení OV

/ í/ Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umíďování zaňzenívšech druhŮ občanského vybavení.

l Z Druhy občanského vybavení jsou myšlena zařízení :
a) spráW
b) škols;tví
c) církví
d) kultury
e) sportu
0 jeslí a matebkých škol
g) pošt
ňl bezpečnostia armády
i) požámíochrany
D sociální péče
k) zdravotnictví
l) vědy a výzkumu
m) obchodu
n) nevýrobních služeb
o) veřejného ubytování
p) veřejného §ravování
q) hřbitovů

óáner í6
Plochy občanského vybavení s převahou zeleně OVz

Na plochách občanského vybavení s převahou zeleně je přípustné umiďovat všechny druhy zařízení
občanského vybavení, a to za podmínky, že nebude pod§etněji omezen pro plochu charakteristický vysoký
podílzeleně.

čÉner tz
Plochy rekrcace a §poítu SR

Jako plochy rekreace a sportu jsou vymezena kompaktní sportovní zeřzení jako netravnaté §adiony a
hň§ě, tělowičny, sportovní haly, kryté bazény a podobně.

čÉnek tg
Plochy rckreace a sportu s převahou zeleně §Rz

/ 1/ Jako plochy rekreace a sportu s převahou zeleně jsou vymezena sportovní zařízení jako travnaté
stadiony a hři§ě, robinzonádní hňště, pobytové louky a podobně.

/ Z Na plochách rekreace ie přípustné umísťová jen taková sportovní a doplňková zařízení, která
podstatněji neomezí pro plochu charakteristický vysoký podíl zeleně.

čÉner tg
Plochy rckrcace s převahou zeleně

/ 1l Jako plochy rekreace s převahou zeleně jsou vymezeny rekreační plochy s vysokým podílem zeleně s
jedním převládajícím způsobem rekreačního využití a to :

a) zahrádkátské osady P.zz
b) koupali§ě Rzk
c) táboňště Rá

t 2l Na plochách rekreace s převahou zeleně je přípustné umí,ďovat ien zařízení rekreace a doprovodná
zařízení, a to za podmínky, že nebude podstatněji omezen pro plochu charaKeristický vysoký podíl zeleně.

článek 20

Plochy vod, lesů, zemědělsky využivané půdy, zahrad a sadů

Obecné závazné vyhláška o závazné ěáďi ťlzemnlho ptánu obce Vateé -7-
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l1l Jako vodní plochy a toky jsou vymezeny plochy vodních toků a vodních nádĚí - potokŮ, rybníkŮ a
podobně.

l Z Jako plochy lesŮ jsou vymezeny plochy pozemků uĚených k plnění funkcí lesa.

l3l JaRo plochy zemědělsky využívané půdy jsou wmezeny plochy obhospodařovaného a dočasně
neobhospodařovaného zemědělského půdního fondu - plochy pozemkŮ omé půdy a trvalých trevních
porostů. Tyto plochy jsou urěeny trvale k zemědělské výrobě.

/ 4l Jako plochy zahrad a sadů jsou vymezeny plochy pozemkŮ těch zahrad a sadŮ, které nebyly zahmuty
do zastavhelných polyfunkčních území nebo monofunkčních ploch a které si ponechají svojí pŮvodní funkci.
ostatní zahrady a sady zahmuté do zaslavitelných rizemí a ploch jsou v jejich rámci zastavitelné.

čÉnek 2í
Plochy zeleně

l 1l Plochy zeleně jsou podrobněji rozděleny na :

a) parky
b) veřejnou zeleň ostatní
c) ostatní nelesní zeleň

l 2l Plochy zeleně ie pňpustné využívat jen ve shodě s jejich podrobnějším určením.

čhne* e2

Plochy komunikací a dopravních zařízení

/ 1/ Jako plochy komunikací jsou vymezeny silnice l,, ll. a lll.tňdy, místní komunikace a polní cesty. Lesní
cesty jsou zahmuty do ploch lesa.

l2t Jako zaňzení dopnavy jsou vymezeny plochy zařízení automobilové dopravy - např. parkovi§ě, garáže,
autobusová nádraží, veřejná čerpací stanice pohonných hmot,

článek 2s
Plochy technického vybavení

Plochy technického vybavení jsou určeny pro umílďování zařízení :
a) pro zásobovánívodou
b) pro čištění odpadních vod
c) pro zásobování elektrickou energií
d) pro zásobování plynem
e) pro zásobování teplem
D telekomunikací

článek zl
Regulace funkčního využití území

/ 1/ Na pozemcích, v zařízeních a ořjektech je možno dále provozovat stávající funkce, i kdyz nejsou v
souladu s požadavky této vyh!ášky, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkce území nebo plochy
nad míru přípustnou právními předpisy a nejsou zde dány dŮvody pro opatření podle zákona ').

/ Z Stavby a zaťízení umíďovat - to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich
užívání - a rozhodovat o změně využití území je možno jen v souladu s požadavky této vyhlášky.

/ 3/ o umístění podmíněně přípustné stavby nebo zařízení rozhodne na základě výsledkŮ územního řízení
stavební úřad,

l 4t pfr umíďování stavby nebo zařízení na hranici funkčních území a ploch musí být ťdy pňhlédnuto k
funkci navazujícího území nebo plochy.

/ 5/ podmíněně přípustné stavby nebo zařízení musí blýt vhodně situovány v rámci daného polyfunkČního
území a nesmí svými negativními účinky a vlivy omezovat přípustné funkce území a ostatní přípuslné stavby
azařízení v něm nad míru pfipustnou právními předpisy.

' § 87. 102 odst.3 stavebního zákona č.5011976 Sb., ve znění pozdějších předpisů

obaené zóvazné whtáí*a o závazné éásti Územnlho plánu abc€ valgč -8-
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/ 6/ Zastavění ploch kvalitní nebo veřejné zeleně, která je pro svoji výměru menší neŽ 1 000 m2 zahmuta do
zastavitelných ploch, je nepřípustné.

t 7l Umísťování drobných zařízení technického vybavení v jednotliWch polyfunkčních územích a
monofunkěních pIochách je přípu§né, pokud případné nežádoucí vlivy na bydtení nebo jiné přípustné
funkce nepřekročí míru pňpustnou právními přetlpisy.

/ 8/ Umíďování parkovišť, odstavných ploch a garáží pro osobní vozidla, která slouží pro obsluhu
jednotlivých polyfunkčních území a monofunkčních ploch, je pňpuďné, pokud případné nežádoucí vlivy na
bydlení nebo jiné pňpustné funkce nepřekroóí míru přípustnou právními předpisy.

/ 9l Ve všech druzích polyfunkčních území a zestavitelných monofunkěních ploch je přípustné umísťovat :
a) komunikace vozidlové sloužící pro obsluhu tohoto území
b) plochy pěšího provozu
c) zeleň

t 1ot výřrll přípustných a podmíněně přípustných objektŮ, zařízení a staveb stanovený vyhláŠkou je moŽno
pro jednotlivá konkrétní území upřesnit ve schválených regulačních plánech.

! 11t Do integrovaných domů je možno umíďovat jen taková zařízeni, která nebudou zdrojem obtěŽování
obytných nebo k jiným účelům určeným podlaží hlukem, vibracemianipachy.

čÉnek 25

Zastavitelnost tizemí a ploch

t 1l Úpo vymezuje v grafické příloze 
"Plán využití územi" současně zasiavěné území obce a zastavitelné

území obce.

l2t ZašIavitelné území obce zahrnuje nově navržená zasíavítelná polyfunkční území a monofunkČní plochy
a lakové plochy nezastavitelné zeleně, které jsou obklopeny zas{avitelnýmiúzemímia plochami.

/ 3/ Fakticky zastavitelná jsou všechna polyfunkční území a monofunkění plochy (s výjimkou ploch
uvedených v následujícím odstavci), která jsou součástí současně zastavěného nebo zastavitelného Území
sídla.

/ 4l Fakticky nezastavitelné jsou monofunkční plochy :

a) zemědělsky využívané půdy
b) lesů
c) vod
d) zeleně

/ 5/ Na nezastavitelných plochách není dovoleno umíďovat stavby s výjimkou drobných §taveb, které jsou
urěeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikacÍ, liniových
staveb technického výbavení, meliorací zemědělské a lesní pŮdy a úprav vodních tokŮ,

čÉnek 26

Navazujicí územně plánovací pňprava

/ 1/ Z hlediska zpracování následné územně plánovací dokumentace nebo podkladŮ jsou ÚrO rozliŠována :
a) "§abilizovanáúzemí"b) ,roaojová území-

í 2lÚzemi stabilizovaná a rozvojová Wmezuje |JPO v grafické příloze ,Plán využití území'.

/ U Stabilizovaná území jsou v Plánu využití území vymezena jako plochy so zachováním současného
stavu. Jsou to polyfunkční územi a monofunkční plochy nebo jejich části, ve kterých se současné funkČní
využití a §ruktura zastavění nebudou potlstatnějiměnit.

t 4t Roanojová území jsou v Plánu Wužiti území vymezena jako plochy se změnou íunkce nebo plochy
přestavby. Jsou to monofunkění plochy a polyfunkční území nebo jejich části, ve kterých je navĚena
přestavba nebo změna souěasného funkčního využití pozemkŮ.

t 5t Dodoby pořízení regulačních plánů nebo urbanistických studií roarojov,ých území velkého rozsahu nebo
důležitosti & Úpo jsou specifikována jako 

"významná 
rozvojová území") mŮže obec v souladu s ust. § 33

odst,3 stavebního zákona vyhlásit stavební uzávéry.

-9_
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čÉner z7
Rozvojové území

l 1l V rozvojovém územíje možno nové stavby a zařízení umiďovat - io znamená povolovat a povolovat
jejich následné změny - jen pokud splňují limity intenzity využití území.

l2l l Pokud je pro rozvojové území kdispozici schválený regulační plán, je možno nové stavby a zařízení
umisťovat - to znamená povolovat a povolovat jejich následné změny - jen pokud splňují limity intenzity
využití území upřesněné regulačním dánem a jím doplněné další regulatívy (např. s{avební čáry, regulační
čáry, apod,}.

lU V regulačních plánech (popřípadě uůanistických studiích), zpracovávaných pro významná roruojová
území, může být až15 olojejich celkové plochy vyčleněno pro souvislé plochy zeleně.

l 4lBéžná údžba a nrrtné opraly stávajících objektŮ v rozvojových územích nejsou omezeny.

čÉner 28

stabilizované území

l 1 l Ve stabilizovaném tizemí je možno §avby a zařízení umiďovat - to znamená povolovat a povolovat
jejich změny - jen pokud splňují limity intenzityvyužití území.

/ ? Pokud je pro stabilizované území (např. rizemí památkové zóny) k dispozici schválený regulační plán, je
možno nové stavby a zaíizení umiďovat - to znamená povolovat a povolovat jejich následné změny - jen
pokud splňují limřy intenzity využití území stanovené regulačním plánem a jím doplněné další regulativy
(např. stavební čáry, regulační čáry, apod.).

čÉn€k 29

Regulace intenzity využití území

/ í/ Objekty je možno stavět, pňstavovat a nastavovat jen vtakovém objemu a hmotě, aby nebyly překročeny
limity intenzity wužití území.

/ 2/ Jednotlivé společensky významné objekty mohou být výjimečně vyšší než je stanoveno limitem intenzity
využití území jen v pfrpadě, že jeho výška bude prověřena ve schváleném regulačním p|ánu nebo
projednané urbanistické studii.

/ 3i/ Jednotlivé dominantní části staveb mohou být výjimečně vy§í než je stanoveno limitem intenzity využítí
území, O možnos{i takového nrýšení rozhoduje - s pfihlédnutím k místním podmínkám a ke každému
jednotlivému případu zvlá§ - stavební úřad v územním lizení.

čHnek lo
Limity intenzity využití území

l 1l Pía regulaci intenzity využtí území se stanoví tyto limity :

a) maximální poěet podlaží
b) procento ozelenění

lZ MaÁmální počet podlaží udává maximální pofut běžných nadzemních podlaží objektu. Dále se navíc
pňpou§í (pravé) podkroví v sedlové §řeše.

/ U Procento ozelenění udává minimální procentní podíl ploch zeleně v území k celkové ploše území a na
pozemku k celkové ploše pozemku.

l 4l Pro následující druhy polyfunkěních území a monofunkčních ploch se stanoví tyto limity :

Funkční procento Maximální
území ozelenění počet

podlaží

3
2
2
2
3

40
60
E0
80
40

Bms
Brs
Bri
Brv
Sm

Obacné závazná uyhláška o závazné éésti lJzemnlho plánu obce Valač -10-
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Sv602
Sr802
Vpz 20 3
Vd202
oV603
Ovz 80 2
sR203
SRz 80 2
Rzz 90 1

Rzk 90 2
TV202
/ 5l Limity intenzity využití územi je moino pro konkrétní území nebo plochy upravit regulaČními plány,

ěast tretr

Veřeině prospěšné etavby

čHnek 3í
Vymezení ploch

/ 1/ Plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezuje ÚPO v grafické pfiloze ,Změny využití, a§anace a VP§".

t u Jmenovitý seznam všech v t lPO schválených veřejně prospěšných staveb je uveden
v příloze í -,Seznam veřejně prospěšných staveb'.

článek gz

Vyvlastnění

§chválení veřejně prospěšných staveb a asanací v UPO je podkladem pro případné vyvlastnění pozemkŮ a
staveb podle § 108 od§,2 písm. a) a písm. c) stavebního zákona, pokud nebude možno cíle vyvlastnění
dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

čest cwrta

Mí§ní územní systém ekologické stability

č!ánek 33

Vymezení ploch

/ 1/ Místní územní systém ekologické stability vymezuje UPO v graíické příloze ,MÍstní územní systém
ekologické §abilityÉ.

t2I omezující podmínky a režim využívání území a ploch, které jsou součástí biocenter a biokoridorŮ,
stanoví wrria*á v příloze 2 -,Vyme2ení biocenter a biokoridorů ÚsES'.

/ 3/ Plochy biocenter a biokoridorů jsou nezastavitelné, a to i tehdy, zasahují-li v Plánu využití území do
za§avitelných polyfunkčních území nebo monofunkóních ploch.

čast pata

závěrcčná ustanovení

článer 34

uložení dokumentace

Dokumentace Uzemního plánu obce Valeč je uložena na Obecním úřadě Valeč; na Městském úřadě Žlutice,
stavebním úřadě; na Magislrátě města Karlovy Vary, stavebním úřadě; na Krajském úřadě Karlovarského
kraje, referátě regionálního rozvoje.

-11-Obeďrě závezná whláška o zévazné ěásti lJzemního plánu obce Valeě
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článek 3g

Změny územního plánu obce

Dojde-li ke změně podkladů a podmínek, za kterých bý ÚPO zpracován a schválen, schvaluje záměr na
pořízení jeho potřebných změn Za§upitelstvo obce Valeč. Proces pořízení, projednání a schválení změn
úpo se řídí u§anoveními stavebního zákona.

článek gs

Účinnost

Tato vyhláška nabyla úónno§i dnem 26.11,2005.

Vyvěšeno dne : ft // {pu-

ďú 14" ňoe,l-

,,ííq\
ij'@$ :) ffo,oa'/,,a- 

/

V""Tii}!'

Obecné závazná uyhláška o závazné čá§i
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Příloha 1
Obecně závazné vyhlášky Obce Valeě o závazné části Územního plánu obce Valeč

sEzNAM veŘe.lNĚ PRosPĚŠNÝcH STAVEB

Obsah:

a) Veřejně prospěšné stavby plošně rozsáhlé, ěíselně označené ve výkrese

b) O§tátní vebjně prospěšné stavby

petr sŤšanka
§arosta

Obecné závazná whtáška o závazné čáďi tJzemnlho ptánu obce Valeě - 13-
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A)

oV1

oV2

oV3

oV4

oV5

oV6

oV7

oV8

oV9

ov10

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D21

D22,23,24,25

D26,27,28,29

D30

D31

D32

D33

D34

D35

D36

D37

Valeč

Valeč

Valeč

Veleč

Valeč

Valeč

Jeřeň

Kostrčany

Nahořečice

Velký Hlavákov

Valeě

Valeě

Valeč

Valeě

Valeč

Velký Hlavákov

Velký Hlavákov

Kostrčany

Valeč

Kostrčany

Valeó

Valeč

Valeě

Valeč

Valeč

Valeě

Jeřeň

Kosftrčany

Va!eč

Valeč

Valeč

Valeč

Valeč

vEŘEJNĚ pRo§pĚšNÉ srRvgy pLošNĚ Rq§ÁHLÉ, číseuuĚ ozNAčENÉ vE výKRE§E

D51

D61

- spottovně rekreační areál u koupali§ě

- rekreačně odpočinkový areálpod Náměstím

- dostavba školní tělocrličny

- sportovně rekreační a společenský areál za parkem

- sportovní areá|za Rotgkem

- rekonstrukce prostoru,homího náměstí'

- rekonstrukce návesního prostoru a fuzi§ě v Jeřeni

- rekonstrukce návesního pro§toru v Kostrčanech

_ rekon§rukce návesního prosloru v Nahořečicích

- rekonstrukce návesního prostoru ve V.Hlavákově

- úpravy sevemího úseku silnice ll/194 (Husova ulice)

- úprava silnic ll/194 a lll/1944 (západní a jižní §rany Náměstí)

- úpravy Karlovarské ulice

- úprava zatáěek silnice ll/194 pod fotbalovým hň§ěm

- zvětšení oblouku silnice ll/194 před Valóí (u Kalvárie)

- zvětšení oblouku silnice lll194 před Bělou

- úprava oblouku přeložky silnice lll/1946 u Bělé

- úprava oblouku silnice lll/í944 nad Ko§rčany

- úprava silnice Ull1941před školou

- lokální úprava silnice lll/í944 v Kostrčanech

- napojení obslužné komunikace na silnici ll/194

- oblužná komunikace v obytné zóně

- obslužná komunikace v obytné zóně

- rozšíření místní komunikace meri Homí a Dolní ulicí

- úprava vyú§ění místní komunikace od hfiště na ll/194

- místní komunikace pod fotbalovým hňšěm

- místní komunikace v Jeřeni

- obslužná komunikace v obytné zóně

- úpravy místní komunikace (východní strany) Náměstí

- pěší propojení ulic Široké a Podbořanské

- rekonstrukce a výstavba obslužné komunikace k novému
sportovnímu areálu

- obnova polní cesty

- parkovi§ě pod íotbalovým hř§ěm

Obecné závazná vyhlášRa o závazné čéďi Územnlho plánu obca Valeč -14-
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D71,72 - obnova p§in pod Náměstím Valeč

D73 - obnova pěšiny meziRůžovou a Homí ulicí Valeč

D74 - obnova pěšiny na Kozím vrchu Valeč

TV1 - výstavba čistímy odpadních vod

TV2 - pře§avba §stímy odpadních vod Kostrčany

B) o§TATNÍ VEŘEJNĚ PRosPĚŠNÉ srRvgY

TV3 - zásobní vodovod Valeě -Jeřeň (vaňanta)

Tv4 - nová vedení zásobních vodovodů

TV5 - nové čarpací stanice splaškoWch vod

TV6 - nová vedení kanalizace

TW - pňeložky a nová vedení el .energie 22 kV rzdušná

TV8 - nová vedení el .energie 22kV lebelová

TVg - nové traíostanice nebo jejich rekonstrukce

TV10 - nová vedení teplovodních tepelných sítí

TV11 - rekonstrukce a nová spojová vedení vzdušná i kabelová

Valeč

Kostrčany

Ob€cně závazná uyhláška o závazné éáďi tJzemního $ánu obce Valaě -15-



Valeč - územní plán obce - 11n@5

Příloha 2
Obecně závaznéWhtášky Obce Valeč ozáyazné části Územního plánu obce Valeč

VYMEZENÍ apcrnTER A BloKoRlDoRŮ MU§E§

OHr:
a) Biocentra

b) Biokoridory

o závazné čáďi lJzamnlho dánu obca VlIeč



A) l/YTvtEzENí BpGENTER

pořadové ěíslo
Název
katastrální území
Popis

úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové ěís]o
Název
katastrální území
Popis

úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis

úroveň a funkčno§
Opatření

pořadové ěíslo
Název
katastrální území
Popis

úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové óíslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis
uroveň a funkčnost
Opatření

pořadové ěíslo
Název
kata§rální území
Popis
úroveň a funkčno§
Opatření

1

u velkého Hlavákova
Velký Hlavákov
většinou nevyužívané louky s dřevinamiv údolí potoka, místy až
zamokřené, přecházející v olšiny
mí§ní navžené
zachovat a obnovit pňrozený charakter potoka včetně břehových
porostů, louky lze extenzívně využívat nebo ponechat spontánnímu
zarůstání

2
pod obecním lesem
Velký Hlavákov
sucn-é louky a nevyužívané travnaté plochy s porosty hlohŮ, šípkŮ,
tmek, javoni, jasanů, borovic a ovocných dřevin
místní navžené
vymezit plochy pro využívání trvalých travních porostů a pro spontánní
vYvoj

3
V lukách
Velký Hlavákov
lesní porost s navazujícími dřevinnými porosty s olšemi, jasany a
vrbami, obklopující louky v mělkém údolí potoka
místní navžené
vymezit plochy pro využívání trvalých travních poro§Ů a pro spontánní
rnývoj, lesní poro§ směřovat k přirozenému listnatému lesu

4
Pod Hlavákovským vrchem
Velký Hlavákov
zarostlé bývalé suché louky s křovinamia ovocnýmistromy a pňlehlé

lesní porosty
místní funkční
ponechat spontánnímu vývoji, v lesních porostech omezovat modřín a
smrk

5
pod silnicí
Velký Hlavákov
nevyužívaná louka s nepravidelnými porosty dřevin
místní navžené
ponechat spontánn ímu uývoji

6
Hájovna skláma
Velký Hlavákov
zamókřená niva potoka s loukami a nepravidelnými porosty dřevin
místní navžené
vymezit plochy pro extenzívní využívání trvalých travních porostů a pro

spontánní vývoj

7
Nad Sklámou
Valeě
suché louky a staré ovocné sady s křovinamia náletem
místní funkóní
zajistit e{enzívní využíván í
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pořadové óíslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis

úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové ěíslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkčno§
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkěnost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkčnost
Opatření

8
U mlýna
Velký Hlavákov
rybník s rákosinami a navazujícímidřevinnými porosty
místní navřené
zajistit ochranu pobřeží pň využívání rybníka, vymezit plochy pro

spontánní vývoj

9
Nad parkem
Valeč
louky rŮzného charakteru - suché ivlhčí s křovinami a náletem, část
lesního poro§u se smrky a borovicemi
místní navžené
vymezit plochy pro využívání luk a pro spontánní vývoj, omezit porosty
smrku

10
Joštův mlýn
Jeřeň
rybník a navazující zamokřené plochy s dřevinami
místní navžené
zajistit ochranu pobřeží pň využívání rybníka, vymezit plochy pro
spontánní vývoj

11
Nad koupalištěm
Valeč
staré ovocné sady zarůstající křovinami a náletem
místní navržené
zajistit extenzívní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji

12
Pod spravedlností
Valeě
suché louky a staré ovocné sady zarŮstající křovinamia náletem
místní navržené
zajistit extenzívní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji

13
Valečské mokřady
Valeč
mokré louky a zamokřené plochy s dřevinami
místní navžené
zajistit extenzívní využívání luk, zachovat a pňpadně doplnit porosty
dřevin, chránit vodní režim území

14
Jeřeňské louky
Jeřeň
suché louky, meze a §aré ovocné sady s křovinami a náletem
místní navžené
zajistit extenzívní využívání, vymezit plochy pro spontánní vývoj

15
Pod Jeření
Jeřeň
travnaté zamokřené plochy s dřevinami
místní navžené
zajistit extenzívní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji
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pořadové číslo
Název
ketasfirální území
Popis
uroveň a funkónost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrá]ní území
Popis
uroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis

úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkčno§
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Název
katastrální území
Popis
úroveň a funkěnost
Opatření

pořadové čís]o
Název
kata§rální území
Popis
úroveň a funkčnost
Opatření

16
U sušámy
Valeč, Jeřeň
zamokřená plocha s dřevinami
místní navržené
ponechat spontánn ímu vtývoj i

17
Nad Dolním mlýnem
Nahořeóice
zarostlé plochy v nivě potoka
mí§ní navžené
ponechat spontánnímu vývoj i

18
Kamýk
Jeřeň
staré sady s porosty křovin a náletu
mí§ní navžené
zajistit extenzívní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji

19
Nad Kamýkem
Jeřeň
lesní poro§y na čedičovém vrchu s navazujícími loukami a sady
s křovinamia náletem
místní íunkční
mimo lesní porost zajistit extenzívní využívání nebo ponechat
spontánnímu vývoji, v lese směřovat k přirozenému smíšenému lesu
bez smrku a exotů

2a
Horní mlýn
Kostrčany
rybníky s navazujícímivlhkými loukami a porosty dřevin
mí§ní navžené
zajistit ochranu pobřeží rybníků, zajistit extenzívní využívání luk nebo
ponechat spontánn ímu vývoji

21
Ko§rěanské louky
Kostrčany
staré ovocné sady a suché louky s křovinamia náletem
místní íunkční
zajistit extenzívní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji

22
Pod Ko§rčany
Kostrčany
trvalé travní porosty a dřeviny kolem rybníkŮ a vodního toku
místní navžené
zajistit extenzívní využívání, vymezit plochy pro spontánní vývoj,
zachovat a případně upravit pňrozené prostředí vodního toku

23
U Blšanky
Ko§rčany, Nahořeěice
louky s dřevinami v nivě Blšanky
místní navžené
zajistit extenzívní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji,
zachovat a případně obnovit pňrozené prostředívodního toku

Obacné zévazná vyhláška o závazné čá§i Územnlho plánu obce Valef -í9-
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A} VYMEZENÍ BnKoRlDoRŮ

pořadové číslo
Spjnice
Průběh
úroveň a funkčno§
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a íunkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Pnlběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkěno§
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnosi
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové ěíslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkěnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Pniběh
t]roveň a funkčnost
Opatření

1

bc2-bc3
zemědělská pŮda
místní navržený
vysadit skupinky a pásy dřevin s případnou úpravou terénu na základě projektu
prvku USES

2
bkl-hraniceobce
polní ce§a s jednotliuými dřevinami
místní navržený
doplnit doprovodný porost podél cesty

3
bcl-bc3
údolí Lučního potoka
místní navžený
zachovat a případně obnovit pňrozené prostředí vodního toku, navazující
plochy využívat jako extenzívní trvalé travní porosty, lymezit plochy pro
spontánní vývoj

4
bc3-hraniceobce
údolí Lučního potoka
místní navžený
zachovat a případně obnovit pňrozené prostředívodního toku, navazující
plochy využívat jako extenzívní trvalé travní porosty, vymezit plochy pro
spontánní vývoj

5
bc3-bk9
zemědělská půda
místní navžený
vysadit skupinky a pásy dřevin s případnou úpravou terénu na základě projektu
prvtu ÚSES

o
bc4_bc1
meze a louky s rozptýlenou zelení
místní navřený
vymezit plochy pro extenzívní využívání a pro spontánní vývoj, v jižní čá§i doplnit
dřevinami

7
bk6-bc5
zemědělská půda, meze
místní navžený
doplnit dřevinami na základě projektu USES

8
bc5-bc6
zemědělská půda podél melioračního kanálu
mí§ní navržený
posoudit možno§ revitalizace toku s doplněním dřevin a obnovou vlhkých luk

o

bc4_hraniceobce
polní cesta
místnínavržený
doplnit doprovodné porosty ve formě remízkŮ

Obecně závazná whláška o závazné čá§i tJzemnlho dánu obce Valeě -20-
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pořadové ěíslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkěno§
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové ěíslo
Spojnice
Pniběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a íunkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové óíslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
uroveň a funkčnost
Opatření

10
bc6-bc8
údolí Blšanky
místní navžený
zachovat a případně obnovit přirozené prostředí vodního toku, navazující plochy
využívat jako extenzívní trvalé travní porosly, vymezit plochy pro spontánní vývoj

11
bc6-bc7
mez s občasnými dřevinami
mí§ní navžený
doplnit chybějící porosty dřevin

12
bc4-bk13
mez s dřevinami, zemědělská pŮda, lesní porost
místní navžený
doplnit dřeviny v chybějících úsecích, upravovat dřevinnou skladbu

13
bc8-bc20
údolí Blšanky
místní navržený
upravovat dřevinnou skladbu, vymezit plochy pro extenzívní využívání a pro
spontánní vývoj

14
bc7_bc9
louky a porosty dřevin
místní navžený
vymezit plochy pro extenzívní využívání a pro spontánní vývoj

15
bc9-bc13
údolí Mlýneckého potoka
místní navržený
vymezit plochy pro pfipadné využívání a pro spontánní vývoj

16
bc13-bc12
meze a ovocné sady
místní navžený
vymezit plochy pro extenzívní využívání a pro spontánní qývoj

17
bk 12 _ hranice obce
polní cesta
místní navžený
doplnit dřeviny ve formě remízků

18
bc7-bc14
mez, terénní hrana
místní navžený
vymezit plochy pro extenzívní využívání a pro spontánní vývoj

19
bc7-bk20
ovocné sady, zemědělská půda podél vodního toku
místní navžený
vymezit plochy pro extenzívní využívání a pro spontánní vývoj

obecné závazná whtáška o závazné čá§i l1zamního ptánu obce valeé -21-
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pofudové ěíslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčno§
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a íunkčno§
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a íunkčno§
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkěnost
Opatření

-il 
pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
§pojnice
Průběh
úroveň a íunkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

20
bc13-bc16
údolí Mlýneckého potoka
místní navžený
posoudit možnost revitalizace toku a jeho navrácení do pŮvodní trasy
s obnovou lužních lesíků a vlhkých luk

21
bc,t6 - bc 10
údolí Mlýneckého potoka
místní navžený
vymezit plochy pro extenzívní využívání a pro spontánní vývoj, zachovat a
případně obngvit pfirozené prostředí vodního toku

22
bc1O-bc19
meze a zarostlé ovocné sady
místní funkční
ponechat spontán n ímu vývoji

23
bc19-bk28
mez s občasnými dřevinami
místnínavžený
doplnit dřeviny v chybějících úsecích

24
bc19-bk31
mez a nevyužívaná plocha s dřevinami
místní navžený
doplnit chybějící dřeviny, jinak ponechat spontánnímu qývoji

25
bc15-bk20
zamokřená plocha s občasným tokem
místní navržený
doplnit skupinky dřevin, hlavně vrby

26
bc15-bk27
zemědělská půda s mezemi
místní navřený
vymezit plochy pro extenzívní využívání a pro spontánní vývoj

27
bc14-bc16
zamokřené plochy s občasným tokem
místní navžený
ponechat spontánnímu vývoji

28
bc 10 - hranice obce
údolí Mlýneckého potoka
místní navžený
doplnit chybějící břehové porosty

29
bc 17 - hranice obce
údolí potoka
místní navžený
doplnit břehové porosty, vymezit plochy pro spontánní vývoj

Obecné závazná whtáška o závazné čáďi tlzemntho plánu obce Valeé , ??:
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pořadové číslo
Spojnice
Průběh
t]roveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkěnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové ěíslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčnost
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkóno§
Opatření

pořadové ěíslo
Spojnice
Průběh
úroveň a funkčno§
Opatření

pořadové číslo
Spojnice
Průběh

30
bk 27 _ bk 3,t

mez s dřevinami
místní navržený
dosadit dřeviny v chybějících úsecích

31
bc18-bc23
zemědělská půda, polní cesta
místní navžený
vysadit skupinky a pásy dřevin s případnou úpravou terénu na základě
projektu prvku USES

32
bc14-bc20
lesní porost, zemědělská pŮda
místní navžený
doplnit dřeviny v chybějících úsecích, vymezit plochy pro spontánní vývoj,
upravovat dřevinnou skladbu v lesích

33
bc20-bc23
údolí Blšanky
místní navžený
zajistit volný průchod obcí, doptnit břehové porosty, vymezit plochy pro
úpravu, extenzívní využívání a spontánní vývoj

34
bc20 -bc21
polní cesta
místní navžený
vymezit plochy pro extenzívní využívání a pro spontánní vývoj

35
bc21 - hranice obce
polní cesta
místní navržený
doplnit dřeviny v chybějících úsecích, jinak ponechat spontánnímu yývoji

36
bc?l -bc22
údolívodního toku
místní navržený
ponechat spontánnímu vývoji

37
bc22 - hranice obce
údolí potoka
místní navžený
doplnit dřeviny v chybějících úsecích

38
hranice obce - bc 17
údolí VĎického potoka
místní navžený
vymezit plochy pro extenzívní využívání a pro spontánní v.ývoj, zachovat
případně obnovit pňrozené prostředí vodního toku

39
bc 23 - hranice obce
údolí Blšanky

abecné závazná whláška o závazné čá§*i
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_ Úroveň a funkčnost : místní navržený- Opatření : vymezit plochy pro extenzívní vryužívání a pro spontánní vývoj, zachovat a
případně obnovit pňrozené prostředí vodního toku

11n@5

Obacná závazná vyhlá§<a o závazné éásíi Úz€mního plánu oóc'e Valeč -24-


