
Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004,

KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE PASEKY

Zastupitelstvo obce Paseka se na svém zasedání dne 10. 12. 2004 rozhodlo vydat na základě
ustanovení § 29 odst. 3 zákona Č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písmo b)
zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Článek 1

Účel vyhlášky

( 1 ) Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje plné znění závazné části územního
plánu obce Paseka, schváleného zastupitelstvem obce Paseka

( 2 ) Obecně závazná vyhláška obsahuje závaznou část územního plánu obce Paseka
schváleného zastupitelstvem obce Paseka dne 5. 6. 2000 a závaznou část 1. změny územního
plánu obce Paseka schválené zastupitelstvem obce Paseka dne 10.12.2004.

( 3 ) Vyhláška stanovuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití
vyjádřené v regulativech a vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby
a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit.

Článek 2

Rozsah působnosti

( 1 ) Vyhláška platí pro celé území obce Paseka, které je vymezeno katastrálními
územími Paseka a Karlov.

( 2 ) Časově je platnost vyhlášky omezena platností územního plánu obce Paseka.

ČÁST DRUHÁ



.--...---

Uspořádání funkčních ploch

Článek 3

Urbanizované území

( 1 ) Urbanizované území je rozčleněno do následujících funkčních ploch:
a) plochy bydlení
b) plochy občanského vybavení a sportu
c) plochy rekreace
d) plochy výroby
e) plochy podnikatelských aktivit
f) plochy zeleně
g) plochy technického vybavení

Článek 4

Krajinné území

( 1 ) Plochy krajinného území jsou rozčleněny do následujících funkčních ploch:
a) produkční krajinná zóna
b) přírodní krajinná zóna a lesy

ČÁST TŘETÍ

Regulace funkčních ploch

Článek 5

Plochy bydlení

( 1 ) Slouží pro umístění obytných objektů. Závazně jsou vymezeny plochy BR
(hromadné bydlení) a B (individuelní bydlení).

Článek 6

BH - plochy hromadného bydlení

( 1 ) Plochy hromadného bydlení jsou určeny pro vícepodlažní obytné objekty sloužící
hromadnému bydlení s převážně neohraženými veřejnými plochami, s rekreační zelení,
včetně dětských hřišť kolem domů a s prostorem pro parkování.

( 2 ) Přípustné využití:



a) nevýrobní služby, omezeně výrobní služby příp. výjimečně vestavěná občanská
vybavenost

b) zahrádky v zadních částech parcel

( 3 ) Nepřípustné využití:
a) jiné funkce než výše uvedené
b) přistavování hospodářských stavení, individelních garáží

( 4 ) Maximální výška nové bytové výstavby je 2 nadzemní podlaží + podkroví, střecha
sedlová.

( 5) Doporučuje se úprava střechy a fasády na bytovce v centru Paseky.

Článek 7

B - plochy individuelního bydlení

( 1 ) Hlavní funkcí území je bydlení v nízkopodlažní zástavbě, zahrada ohražená s
funkcí okrasnou, užitkovou nebo rekreační. Předzahrádky převážně pří centrální ulici řešit
jako okrasnou zeleň. Ploty orientované do ulice ve střední části obce nepoužívat plné
plechové, betonové apod. Doplňkové objekty (zahradní domky, drobné hospodářské objekty,
garáže) umisťovat v zadních částech parcel.

( 2 ) Charakter vestaveb, přístaveb ve stávající zástavbě musí být přizpůsoben měřítkem
a charakterem původní kvalitní zástavbě. Pří dostavbě dodržovat původní uliční čáru.

( 3 ) Pokud není předepsáno jinak, dodržovat maximální výšku zástavby 1-2 podlaží -
upřesnit dle okolní zástavby v dalších stupních projektové dokumentace.

( 4 ) Střechy u nových lokalit řešit sedlové se sklonem menším jak 45°, optimálně 30° -

( 5 ) Do uliční čáry, především v centrální části obce, nepovolovat samostatné garážové
objekty.

( 6 ) Co se týče architektury, podporovat používání drobnějšího měřítka; tradičních
materiálů (omítky, krytiny), tradičních prvků (okna, tvar střech apod.).

( 7 ) U nové výstavby uvažovat se zástavbou v samostatných rodinných domcích, popř.
dvojdomcích.

( 8 ) Přípustné využití:
a) základní občanská vybavenost
b) obslužná sféra výrobního i nevýrobního charakteru s omezenou výrobní činností

(obchody, stravování, řemeslnické dílny, nevýrobní, výrobní služby apod.)
c) chovatelství a pěstitelství především pro osobní spotřebu
d) využití pro rekreaci (Br, výjimečně Bv)

( 9 ) Charakter aktivit musí splňovat podmínky ekologické nezávadnosti a hygienické
podmínky.



( 10 ) Vliv činností na těchto plochách nesmí negativně zasahovat sousední pozemky
(zápach, hluk apod.) víc než stanoví hygienické normy pro obytnou zástavbu.

( 11 ) Parkování vozidel uživatelů musí být zajištěno na pozemcích provozovatelů
služeb, nebo na vyhražených stáních na veřejných komunikacích.

( 12) Nepřípustné využití:
a) výrobní objekty, skladové objekty jako hlavní stavby
b) velkokapacitní objekty
c) chov dobytka ve větším rozsahu
d) u stísněné zástavby nepovolovat nové přístavby, hospodářské objekty

Článek 8

Plochy občanského vybavení OŠ, Ok, Oa, Oc, Oz

( 1 ) Slouží pro umístění komerční i nekomerční občanské vybavenosti místního
nadmístního významu sloužící obyvatelům obce, případně okolí. Součástí plochje zeleň.

( 2 ) Parkování vozidel uživatelů musí být zajištěno na pozemcích provozovatelů nebo
na vyhrazených stáních na veřejných komunikacích.

( 3 ) Přípustné využití:
a) služby nevýrobního i výrobního charakteru s neobtěžujícím provozem
b) plochy sportu
c) pohotovostní bydlení, byty provozovatelů
d) bydlení související s hlavní funkcí

( 4 ) Nepřípustné využití:
a) užívat objekty pro výrobu, velkosklady, zemědělské účely
b) větší počet bytových jednotek kromě plochy 02
b) funkce zhoršující kvalitu životního prostředí

Článek 9

Plochy sportu Os, Ob, Ag

( 1 ) Plochy pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel, převažuje podíl volných ploch nad
zastavěnými. Součástí ploch je veřejná, případně vyhrazená zeleň. Parkování vozidel
uživatelů musí být zajištěno na pozemcích provozovatelů nebo na vyhrazených stáních na
veřejných komunikacích.

( 2 ) Přípustné využití:
a) technické provozní a hygienické zařízení
b) účelové sportovní stavby, převážně drobnějšího měřítka
c) pohotovostní bydlení, byty provozovatelů
d) chov zvířat související s hlavní funkcí



e) bydlení zvířat související s hlavní funkcí
f) obslužná sféra nevýrobního charakteru - obchody, stravování

( 3 ) Nepřípustné využití:
a) velkoplošná krytá sportoviště
b) zařízení individuelní rekreace
c) výrobní a jiné zatěžující funkce

Článek 10

Plochy rekreace

( 1 ) Rekreace hromadná Rh slouží pro hromadnou rekreaci, rekreační bydlení, rekreační
činnosti, plochy pro sportování, zábavu.

( 2 ) Přípustné využití:
a) nezbytné provozní, technické a hygienické vybavení, parkoviště
c) drobné doplňkové sportovní a zábavní vybavení pro návštěvníky
d) zařízení pro občerstvení a stravování
e) pohotovostní bydlení

( 3 ) Nepřípustné využití:
a) zařízení individuální rekreace
b) výroba
c) ostatní funkce nesouvisející s výše uvedenými funkcemi

( 4 ) Rekreace individuelní slouží pro individuelní rekreaci - chaty, chalupy. Zahrady u
objektů neoplocené, převážně okrasné a rekreační. Vyjímečně povolit oplocení živým plotem.

( 5 ) Přípustné využití:
a) menší hřiště a sportoviště
b) užitková zeleň
c) zařízení nevýrobních služeb (stravování, obchody)
d) menší hospodářské objekty

( 6 ) Nepřípustné využití:
a) ostatní funkce nesouvisející s hlavní funkcí
b) výstavba garáží

Článek 11

Plochy výroby

( 1 ) Plochy zemědělské výroby a zařízení VZ jsou plochy pro zařízení zemědělské
výroby (kapacitní chov dobytka, sklady, zpracování zemědělských produktů apod.).

( 2 ) Přípustné využití:
a) administrativní budovy, správní budovy, stravování



b) čerpací stanice PHM
c) prodejní plochy, podnikatelské aktivity, menší výroba

( 3 ) Nepřípustné využití:
a) bydlení, rekreace
b) nesouvisející občanská vybavenost

( 4 ) Výše uvedené stavby je rovněž nepřípustné stavět v pásmech hygienické ochrany
živočišné výroby zemědělských závodů.

Článek 12

Plochy podnikatelských aktivit

( 1 ) Plochy podnikatelských aktivit Av jsou určené pro podnikání s ekologicky čistou
výrobou, pro výrobní služby a řemesla. Součástí ploch je veřejná, případně vyhražená zeleň.
Parkování vozidel uživatelů musí být zajištěno na pozemcích provozovatelů nebo na
vyhražených stáních na veřejných komunikacích.

( 2 ) Přípustné využití:
a) sklady a pomocné provozy drobného charakteru
b) podniková administrativa
c) pohotovostní byty, související vybavenost

( 3 ) Nepřípustné využití:
a) plechové halové objekty
b) rekreace
c) hromadné bydlení

Článek 13

Vp - plochy výroby, manipulační plochy

( 1 ) Jedná se o plochy výroby, skladů, specifické svým charakterem nebo měřítkem
objektů. Součástí jsou i manipulační plochy, odstavné plochy, účelové stavby.

( 2 ) Přípustné využití:
a) administrativa, správní budovy, stravování a pod. související s hlavní funkcí
b) ubytování pracovníků
c) čerpací stanice PHM
d) prodejní plochy, podnikatelské aktivity

( 3 ) Nepřípustné využití:
a) bydlení, rekreace
b) nesouvisející občanská vybavenost
c) ostatní funkce nesouvisející s hlavní funkcí
d) výroba zatěžující životní prostředí



Článek 14

Drobná zemědělská výroba

( 1 ) Plochy jsou určené pro drobnější zemědělskou výrobu Az jsou určené pro farmy a
zařízení sloužící zemědělské výrobě (sklady, provozy výroby).

( 2 ) Přípustné využití:
a) agroturistika, rekreační hromadné bydlení
b) výroba sloužící zpracování zemědělských výrobků a související funkce
c) služby (stravování, prodej)

( 3 ) Nepřípustné využití:
a) individuelní rekreace
b) bydlení
c) nesouvisející občanská vybavenost
d) velkokapacitní chovy dobytka

Článek 15

Plochy veřejné zeleně

( 1 ) Plochy veřejné zeleně slouží pro zachování ekologické stability obytného prostředí,
pro odpočinek obyvatel a rekreaci, jako ochranná a doprovodná zeleň. Tvoří ji veřejná
prostranství, doplňující zeleň, plochy předzahrádek včetně odpočinkových ploch.

( 2 ) Přípustné využití:
a) prvky drobné architektury
b) vodní plochy
c) dětské prolézačky
d) pískoviště
e) příslušné účelové stavby
f) cyklistické a pěší stezky
g) výjimečně menší dětská hřiště

( 3 ) Nepřípustné využití:
a) zástavba mimo liniové stavby a výše uvedené typy staveb
b) osazování nevhodnými typy dřevin

Článek 16



Zh - vyhražená zeleň

( 1 ) Jedná se o plochy s vyhraženou funkcí, tj. plocha hřbitova. Hlavní funkcí je funkce
ochranná, estetická, ekologická. Je možno sem umisťovat stavby daného účelu, příslušná
provozní zařízení.

Článek 17

Zo - zeleň ochranná

( 1 ) Zeleň ochrannou tvoří plochy zeleně toků, silnic, železnice s funkcí především
ochrannou.

( 2 ) Ponechat přírodní charakter zeleně.

Článek 18

Zs - sídelní zeleň

( 1 ) Sídelní zeleň je urbanizovaná (tj. uliční zeleň) na veřejných prostranstvích, popř.
předzahrádkách. Hlavní funkcí je funkce estetická, rekreační, ekologická, doprovodná.

( 2 ) Podporovat přírodní charakter zeleně, zvláště v Karlově.

Článek 19

Zu - drobná držba

( 1 ) Jedná se o plochy zahrad, luk, orné půdy v okrajových částech obce, případně v
bezprostředním okolí.

( 2 ) Hlavní funkcí je drobná zemědělská činnost převážně pro vlastní spotřebu.

( 3) Podmínečně je možná výstavba liniových staveb pro technickou infrastrukturu.

( 4 ) Jako doprovodná zeleň mohou být remízky, meze apod.

( 5 ) Přípustné využití:
a) rekreační využití
b) výstavba účelových staveb

( 6 ) Nepřípustné jsou intenzivní formy hospodaření.

Článek 20


