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  ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA - TEXTOVÁ »ÁST

a) Vymezení zastavÏného území
 Na území obce Lhotka je k datu ¯íjen 2011 vymezeno celkem pÏt zastavÏn˝ch území. 
 Vymezení zastavÏného území je znázornÏno ve v˝kresové Ëásti územního plánu: v˝kres základního ËlenÏní 
území (A1) a hlavní v˝kres (A2).

b) Koncepce rozvoje ¯eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

 b.1) Vymezení ¯eöeného území

 ÿeöen˝m územím je správní území obce Lhotka, které tvo¯í katastrální území Lhotka u Ho¯ovic. ÿeöené území 
se nachází v okresu Beroun, St¯edoËeském kraji.

 b.2) Koncepce rozvoje ¯eöeného území
 Územní plán Lhotka si klade za cíl vytvo¯it územní p¯edpoklady pro zachování specifickou rázovitost 
venkovského sídla, zachovat a podpo¯it p¯írodní hodnoty krajiny. Pro rozvoj podstatná je dobrá dopravní dostupnost 
vÏtöích sídelních útvar˘ (Ho¯ovice, Hostomice a éebrák).  
 Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro úËelné vyuûívání zastavÏného území a zajistit ochranu 
nezastavÏného území. Územním plánem jsou vytvo¯eny podmínky pro rozvoj bydlení spojené s podnikatelskou 
Ëinností. Jsou vytvo¯eny podmínky pro preventivní ochranu öiröího území p¯ed záplavami, podmínky pro zv˝öení 
ekologické stability a retence vody v krajinÏ vËetnÏ protierozních opat¯ení. 

 b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

 KulturnÏ-historické hodnoty
 Územní plán Lhotka vytvá¯í podmínky pro ochranu vöech kulturnÏ-historick˝ch hodnot v†území.

 Návrhem ÚP je respektováno základní urbanistické ËlenÏní ¯eöeného území:
 Lhotka
- venkovské sídlo umístÏné na severním úpatí vrchu Pleöivce s v˝hledem do otev¯ené krajiny. Nejv˝znamnÏjöí  
 hodnotou je kompaktní sídelní struktura na úpatí Pleöivce nenaruöená v˝ökovou zástavbou, s p¯evaûujícím  
 tradiËním dochovan˝m tvaroslovím p˘vodních staveb historického jádra.
- KulturnÏ-historickou hodnotou je zejména barokní kaple sv. Anny p¯i jihov˝chodním okraji obce a historické  
 jádro obce se sady, zahradami a vysokou zelení. Kaple je  spoleËnÏ s objekty p˘vodního panského dvora a  
 obklopující zelení místní dominantou Lhotky. Z hlediska dalöího stavebního v˝voje obce je nutno tuto  
 pohledovou dominantu zachovat neporuöenou. 

 V†¯eöeném území jsou respektovány a chránÏny tyto hodnoty:
- na celé území obce se musí nahlíûet jako na území s archeologick˝mi nálezy;
- evidovaná kulturní památka  - kaple sv. Anny;
- objekty drobné architektury - památník místním padl˝m obÏtem I. svÏtové války; k¯íûek poblíû kaple
- p˘vodní historické jádro sídla - zejména dominantní p˘vodní pansk˝ statek dvorcového charakteru s dodnes  
 nenaruöen˝m hmotov˝m tvaroslovím.

 P¯írodní hodnoty
 Územní plán Lhotka vytvá¯í podmínky pro ochranu vöech p¯írodních hodnot v†území, které v†zásadÏ 
respektuje a je s†nimi koordinován. VÏtöina dochovan˝ch p¯írodních prvk˘ je územním plánem zapojena do systému 
ÚSES (biocentra, biokoridory, interakËní prvky). 

 Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ËlenÏní ¯eöeného území:
- p¯írodnÏ hodnotn˝ krajinn˝ celek zahrnující severov˝chodní aû severozápadní úboËí zalesnÏného vrchu  
 Pleöivce, kter˝ je souËasnÏ místní krajinnou dominantou. Spolu s údolím ¯íËky Litavky tvo¯í p¯edÏl mezi  
 brdsk˝mi H¯ebeny a st¯edními Brdy. Z paleontologického a archeologického hlediska je znám nálezy  
 prvohorních zkamenÏlin,  keltského osídlení a osídlení z pozdní doby bronzové; 
- p¯írodnÏ hodnotn˝ krajinn˝ celek zahrnující údolí ¯íËky Litavky s náhony k vodním ml˝n˘m (hamr˘m),  
 rybníkem, loukami a luûním lesem; ke Lhotce pat¯í b˝val˝ ml˝n Janov, znám˝ rovnÏû pod jménem „U  
 Havrlík˘“ (podle jména souËasn˝ch vlastník˘);
- krajinn˝ prostor zahrnující mírnÏ zvlnÏnou otev¯enou krajinu s†p¯evahou agrocenóz (luk a polí) na táhl˝ch  
 svazích úpatí vrchu Pleöivce a ve sníûeninÏ Hostomické kotliny, s† doprovodn˝mi liniov˝mi porosty podél  
 drobn˝ch vodoteËí a polních cest a s menöími lesíky charakteru remízk˘; 
- venkovské sídlo umístÏné na severním úpatí vrchu Pleöivce s v˝hledem do otev¯ené krajiny. Nejv˝znamnÏjöí  
 hodnotou z hlediska krajinného rázu je kompaktní umístÏní sídla pod souvisle zalesnÏn˝m Pleöivcem.  
 Hodnota spoËívá v harmonick˝ch vztazích kultivované kulturní krajiny a v dominantním p˘sobení  
 ohraniËujícího lesnatého vrchu Pleöivce, mozaiky  luËních a travinnok¯ovinat˝ch porost˘ na stráních nad obcí  
 pod vrchem. Hodnotou je obecní rybník p¯i dolním okraji obce p¯i silnici k obci Lochovice; barokní kaple sv.  
 Anny p¯i v˝chodním okraji obce a historické jádro obce se sady, zahradami a vysokou zelení. Kaple je  
 spoleËnÏ s objekty p˘vodního panského dvora a obklopující zelení místní dominantou Lhotky.

 V†¯eöeném území jsou respektovány a chránÏny tyto hodnoty:
- p¯írodní park H¯ebeny - d˘vodem je ochrana zachovalého krajinného rázu zalesnÏné pahorkatiny, zejména s  
 lesními komplexy s Ëástmi p¯írodÏ blízk˝ch buËin a smíöeného lesa s rozpt˝len˝mi vÏkovit˝mi stromy na  
 charakteristickém geologickém podloûí, s v˝znamn˝mi p¯írodními a estetick˝mi hodnotami a s ¯adou kulturnÏ 
 historick˝ch památek.  
- v˝znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona  - les, vodní toky, rybníky a údolní nivy; údolní niva Litavky je do  
 návrhu ÚP Lhotka p¯evzata z ÚzemnÏ analytick˝ch podklad˘ Ho¯ovic, kde byla vymezena na základÏ hranice  
 bonitovacích p˘dnÏ ekologick˝ch jednotek (BPEJ) p˘d nivních poloh;
- hodnotné Ëásti území -  lesnat˝ vrch Pleöivce; navazující louky na svahu ËlenÏné k¯ovinat˝mi remízky; údolní  
 niva Litavky s vodními náhony, s b¯ehov˝mi a doprovodn˝mi porosty, s loukami a luûním lesem;  otev¯ená  
 zvlnÏná zemÏdÏlská krajina s drobn˝mi vegetaËními prvky;
- p¯írodní biotopy, které se vyskytují ve fragmentech - hercynské dubohab¯iny, bikové buËiny a bikové a jedlové 
 doubravy na zalesnÏném vrchu Pleöivce,  údolní jasanovo-olöové luhy v† pásu podél vodoteËí; rákosiny,  
 aluviální psárkové louky, st¯ídavÏ vlhké bezkolencové louky v†nivÏ Litavky; mezofilní ovsíkové louky v†mozaice  
 s†k¯ovinami na svazích nad obcí; 
- liniové prvky doprovodné zelenÏ katastrálnÏ evidované Ëi prvky zelenÏ na orné p˘dÏ.
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c) Urbanistická koncepce
 Cílem urbanistické koncepce je p¯edevöím zachovat kompaktní sídelní strukturu vesnice. Revitalizovat objekty 
p˘vodního panského dvora, zachovat tak a podpo¯it kulturnÏ - historické jádro s kaplí sv. Anny co by místní dominanty 
(tzn. nezastavovat nejbliûöí okolí). Rozvoj mimo zastavÏné území je soust¯edÏn zejména do jiûní polohy, navazuje na 
novodobou zástavbu a na stávající komunikaËní systém. Lokality s p¯edpokládanou skupinovou zástavbou jsou 
podmínÏny dalöím podrobnÏjöím zpracováním urbanisty. Navrûená zástavba, která “p¯ekroËí” p¯irozené hranice sídla - 
cesty, je podmínÏna doplnÏním vhodn˝ch krajinotvorn˝ch opat¯ení. Do okrajov˝ch poloh sídla v návaznosti na obecní 
rybník Ëi studnu se zdrojem vod jsou navrûena opat¯ení nestavební povahy s cílem podpo¯it zejména p¯írodní funkci.
 Z hlediska funkËního vyuûití p¯evaûuje a nadále bude p¯evaûovat smíöená obytná zástavba venkovského 
charakteru.
 Území samoty - b˝val˝ ml˝n Janov nebude dále územnÏ rozvíjeno.

 c.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmÏny v jejich vyuûití
 Cílem koncepce uspo¯ádání sídla je koordinace zájm˘ a vztah˘ v zastavÏném území z hlediska rozdíln˝ch 
moûností jeho vyuûití, zájm˘ ochrany urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot v sídle. Za tímto úËelem územní plán 
stanovuje plochy s rozdíln˝m vyuûitím v zastavÏném (resp. zastavitelném) území.
 Plochy zastavÏného území jsou ËlenÏny podle charakteru vyuûití, limitujících jev˘ a prostorového obrazu sídla 
na: 
-  (SV) plochy smíöené obytné - venkovské 
 zahrnují zejména zastavÏné stavební pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební parcela a dalöí  
 pozemkové parcely zpravidla pod spoleËn˝m oplocením, tvo¯ící souvisl˝ celek s obytn˝mi a hospodá¯sk˝mi  
 budovami p˘vodního historického jádra (zemÏdÏlské usedlosti), navazující domká¯ská zástavba a rodinné  
 domy v zahradách; v návrhu pak lokality vhodné pro bydlení s p¯ímÏsí neruöící podnikatelské Ëinnosti Ëi  
 hospoda¯ení
-  (SK) plochy smíöené obytné - komerËní
-  (OV) plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura 
 (ve Lhotce Obecní ú¯ad s knihovnou, hasiËská zbrojnice, prodejna smíöeného zboûí, kaple sv. Anny)
-  (OS) plochy obËanského vybavení - sport
 (ve Lhotce h¯iötÏ Sokol Lhotka jiûnÏ od obce)
-  (PV) plochy ve¯ejn˝ch prostranství
 Plochy ve¯ejn˝ch prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotliv˝ch druh˘ ve¯ejn˝ch  
 prostranství a dalöí pozemky související dopravní a technické infrastruktury a obËanského vybavení, sluËitelné  
 s úËelem ve¯ejn˝ch prostranství -  zejména návesní prostor, místní komunikace, úËelové komunikace.
-  (ZV) plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ
 zahrnují zejména nezastavitelné pozemky ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ u objekt˘ obËanské vybavenosti
- (ZS) plochy zelenÏ - zeleÚ soukromá a vyhrazená
 zahrnují zejména pozemky zahrad, sad˘ a dalöí p˘dy související s obytn˝m územím, kde p¯evaûuje p¯írodní Ëi  
 ochrann˝ charakter (pozemky nevhodné pro zástavbu),
- (TV) plochy technické infrastruktury
 zahrnují pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provoznÏ souvisejících za¯ízení
-  (DS) plochy dopravní infrastruktury - silniËní doprava
 zahrnují zejména pozemky silnic a místních komunikací.

 Pro vymezené plochy jsou stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo zmÏny v jejich vyuûití (podmínky 
ploöného a prostorového uspo¯ádání - viz. kap. f). 

 c.2) Vymezení ploch p¯estavby
 Návrhem ÚP Lhotka jsou vymezeny plochy p¯estavby.
 OznaËení plochy: P 1
 FunkËní vyuûití: plocha smíöená obytná - komerËní (SBK)
 Hlavní vyuûití: obsluûná sféra (maloobchod, sluûby, administrativa) a neruöící  
  v˝robní Ëinnosti s moûnou p¯ímÏsí bydlení, vËetnÏ p¯echodného
  ubytování, za¯ízení agroturistiky atp.   
 Specifické podmínky: V p¯ípadÏ zásahu do hmotového tvarosloví platí, ûe pro  
  navrhovanou stavbu m˘ûe architektonickou Ëást projektové  
  dokumentace vypracovávat jen autorizovan˝ architekt.
 
 OznaËení plochy: P 2
 FunkËní vyuûití: plocha ve¯ejného prostranství (PV)
 Hlavní vyuûití: ve¯ejná prostranství (komunikace)
 Specifické podmínky: V rámci plochy ¯eöit propojení obecních místních komunikací  
  zajiöùující nekomplikovanou dopravní obsluûnost navazující obytné  
  zástavby.

 c.3) Vymezení zastaviteln˝ch ploch
 Návrhem ÚP Lhotka jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy urËené k zastavÏní):

 OznaËení plochy: Z 1
 FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
 Hlavní vyuûití: plocha p¯eváûnÏ pro v˝stavbu individuálního bydlení s moûností  
  podnikání; pozemky ve¯ejného prostranství.
 Specifické podmínky: Plochu provÏ¯it územní studií.
  Z hlediska dopravní obsluhy bude rozvinut radiálnÏ diagonální  
  systém v sídle.
  UËinit opat¯ení proti nátok˘m vod.

 OznaËení plochy: Z 2
 FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
   plochy ve¯ejného prostranství (PV) 
 Hlavní vyuûití: plocha pro v˝stavbu individuálního bydlení (2-3 RD) s moûností  
  podnikání 
 Specifické podmínky: v p¯ípadÏ skupinové zástavby (více neû dvÏ stavební parcely) je  
  podmínkou pro zástavbu zbudování nové místní obsluûné  
  komunikace na jiûním okraji Z2 (v rámci navrûené plochy ve¯ejného  
  prostranství)
  
 OznaËení plochy: Z 3
 FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
  plocha zelenÏ - zeleÚ soukromá a vyhrazená (ZS)
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 Hlavní vyuûití: plocha - proluka na severozápadním okraji sídla urËená p¯eváûnÏ  
  pro v˝stavbu individuálního bydlení (2 RD) s moûností podnikání  
  oddÏlená plochou zahrad od hospodá¯ského dvora
 Specifické podmínky: Respektovat stávající uliËní a stavební Ëáru p¯i umisùování staveb. 
   
OznaËení plochy: Z 4
 FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
 Hlavní vyuûití: plocha p¯eváûnÏ pro v˝stavbu individuálního bydlení v zahradách s  
  moûností podnikání; pozemky ve¯ejného prostranství.
 Specifické podmínky: Plochu provÏ¯it územní studií.
  Z hlediska dopravní obsluhy bude rozvinut radiálnÏ diagonální  
  systém v sídle.
  Respektovat pásmo 50 m od lesa resp. stavební Ëinnost je moûné  
  realizovat co moûná nejdále od pozemk˘ urËen˝ch k†plnÏní funkce  
  lesa a to v†dohodÏ s†dotËen˝m orgánem a s vlastníky lesních  
  pozemk˘.
  UËinit opat¯ení proti nátok˘m vod.
  ProvÏ¯it tlakové pomÏry na vodovodní síti a navrhnout odpovídající  
  opat¯ení.
  Zachovat kvalitní vzrostlou zeleÚ.

OznaËení plochy: Z 5
 FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
 Hlavní vyuûití: plocha p¯eváûnÏ pro v˝stavbu individuálního bydlení (5 RD) v  
  zahradách s moûností podnikání na severozápadním okraji sídla; 
 Specifické podmínky: Jednotící charakter uliËního prostoru bude dán jednotn˝m osazením 
  staveb v krajní (resp. p¯ední) poloze stavební parcely. Stavby  
  hmotov˝m uspo¯ádáním orientovat jednotnÏ.
  Zástavba je podmínÏna návrhem a realizací vhodn˝ch   
  krajinotvorn˝ch kompenzaËních opat¯ení  (nap¯. v rámci opat¯ení  
  nestavební povahy N2). 

OznaËení plochy: Z 6
 FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
 Hlavní vyuûití: plocha p¯eváûnÏ pro v˝stavbu individuálního bydlení (7 RD) v  
  zahradách s moûností podnikání na jihov˝chodním okraji sídla; 
 Specifické podmínky: Jednotící charakter uliËního prostoru bude dán jednotn˝m osazením 
  staveb v krajní (resp. p¯ední) poloze stavební parcely. Stavby  
  hmotov˝m uspo¯ádáním orientovat jednotnÏ. 
  Zástavba je podmínÏna návrhem a realizací vhodn˝ch   
  krajinotvorn˝ch kompenzaËních opat¯ení  (nap¯. pás krajinné  
  zelenÏ jako p¯echodového prvku mezi zástavbou a zemÏdÏlsky  
  obhospoda¯ovanou p˘dou atp.). V místÏ k¯íûení cest bude  
  vynechána nezastavitelná cezura o öí¯ce minim. 7m (zachovat  
  p¯ístup k polní trati).
  
 OznaËení plochy: Z 7
 FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
 Hlavní vyuûití: plocha p¯eváûnÏ pro v˝stavbu individuálního bydlení v zahradÏ na  
  severov˝chodním okraji sídla s omezením na maximálnÏ t¯i domy v  
  zahradách;  
 Specifické podmínky: Plochu provÏ¯it územní studií. Jedná se o silnÏ pohledovÏ  
  exponované území v kontaktu s historickou zástavbou. Pro  
  navrhované stavby m˘ûe architektonickou Ëást projektové  
  dokumentace vypracovávat jen autorizovan˝ architekt. 
  Stavby jsou podmínÏny návrhem a realizací vhodn˝ch  
  krajinotvorn˝ch kompenzaËních opat¯ení  (nap¯. pás krajinné  
  zelenÏ jako p¯echodového prvku mezi zástavbou a zemÏdÏlsky  
  obhospoda¯ovanou p˘dou atp.).
  Dopravní p¯ístup zajistit ze stávající úËelové komunikace. Stavby  
  umístit mimo OP silnice.

 Zastavitelné plochy a jejich dalöí ËlenÏní jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 návrhu ÚP Lhotka 
(V˝kres základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí 
p¯ípustné, podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití a nep¯ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f.1) Plochy s 
rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.

 c.4) Vymezení systému sídelní zelenÏ
- V sídle je nutno chránit zeleÚ na plochách  ve¯ejn˝ch prostranstvích - jedná se o dominantní zeleÚ u obecního 
 rybníka, u kaple sv. Anny a zeleÚ u pomníku padl˝ch.
- Do systému sídelní zelenÏ jsou zahrnuty zejména pozemky zahrad, sad˘ a dalöí p˘dy související s obytn˝m  
 územím, kde p¯evaûuje p¯írodní Ëi ochrann˝ charakter (pozemky nevhodné pro zástavbu). Tyto jsou vymezené 
 jako plochy zelenÏ - zeleÚ soukromá a vyhrazená (ZS). 
- Do okrajov˝ch poloh sídla v návaznosti na obecní rybník Ëi drobnou vodoteË jsou navrûena opat¯ení  
 nestavební povahy s cílem podpo¯it zejména p¯írodní funkci, zadrûet vodu v krajinÏ. 
 N1 - Rozöí¯eních ploch p¯írodního charakteru (zeleÚ charakteru p¯irozené vegetace, t˘nÏ apod. v  
  návaznosti na stávající obecní rybník p¯i dolním okraji obce p¯i silnici k obci Lochovice);
 N2 - Rozöí¯eních ploch p¯írodního charakteru (nap¯. zeleÚ charakteru p¯irozené vegetace, drobné vodní  
  plochy - t˘nÏ apod. v návaznosti na zastavitelnou plochu Z5).

d) Koncepce ve¯ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura

 Letecká doprava
 Návrh územního plánu není ve st¯etu se zájmy letecké dopravy (ochranná pásma) z neve¯ejného 
vnitrostátního letiötÏ Tlustice.
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 éelezniËní doprava
 Návrh územního plánu není ve st¯etu se zájmy ûelezniËní dopravy (respektováno ochranné pásmo ûelezniËní 
trati Ë. 200 Zdice - Písek - Protivín, která je ponechána jako souËást dráhy celostátní).

 SilniËní doprava
 Ve smyslu schváleného zadání je t¯eba, i p¯es jisté lokální problémy, povaûovat trasu silnice III. t¯ídy ve 
správním území obce za dlouhodobÏ stabilizovanou. P¯ípadné úpravy je moûné oËekávat pouze v†návaznosti na jejich 
p¯ípadnou p¯estavbu Ëi v˝znamnÏjöí stavební poËiny v†území. 
 V†dlouhodobém horizontu je t¯eba poËítat s†jejich postupnou úpravou pro vedení návrhové kategorie 
S7,5/50; úpravy by mÏly zohlednit poûadavek na oddÏlení pÏöí a automobilové dopravy v zastavÏném území.

 Místní komunikace
 Územním plánem je v rámci P2 navrûena plocha ve¯ejného prostranství - komunikace, která propojí stávající 
úsek místní komunikace (parc. Ë. 73 a 74) s místní obsluûnou komunikací (parc. Ë.63/1). 
 Návrh územního plánu v†souladu se zadáním zakládá nové rozvojové poËiny v†¯eöeném správním území 
obce. KomunikaËní dostupnost tÏchto rozvojov˝ch lokalit je zajiötÏna buÔ prost¯ednictvím p¯ipojení sjezdem na 
stávající komunikaËní síù obce (lokality Z3, Z5, Z6 a Z7), návrhem nov˝ch místních komunikací v rámci územních 
plánem podmínÏn˝ch územních studií (lokality Z1, Z4) Ëi návrhem nov˝ch místních komunikací v rámci navrûen˝ch 
ploch ve¯ejného prostranství (lokalita Z2 v p¯ípadÏ skupinové zástavby).
 NovÏ navrhované pozemky ve¯ejn˝ch prostranství budou respektovat p¯ísluöná ustanovení §22 vyhláöky MMR 
»R Ë. 501/2006 Sb., o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území. Navrhované místní komunikace zajiöùující 
komunikaËní dostupnost a obsluhu nov˝ch rozvojov˝ch lokalit zástavby obce budou navrûeny buÔ jako obsluûné 
komunikace funkËní skupiny C, typu MO10/7/30(20) s†oboustrann˝mi chodníky öí¯ky nejménÏ 2x2,0m, p¯ípadnÏ jako 
komunikace pro smíöen˝ provoz funkËní skupiny D1 - obytné ulice – navrhované v†souladu s†technick˝mi 
podmínkami†TP103 pro jejich navrhování v†öí¯ce uliËního prostoru nejménÏ 8,0 m mezi hranicemi protilehl˝ch 
pozemk˘.
 Rozvojové lokality ve správním území obce budou na stávající komunikace p¯ipojeny samostatn˝mi sjezdy ve 
smyslu p¯ísluön˝ch ustanovení »SN 736110 Projektování místních komunikací, kap. 12 K¯iûovatky, k¯íûení a sjezdy.

 Doprava v klidu
 P¯i realizaci novÏ navrhovan˝ch objekt˘ je t¯eba poËítat se zajiötÏním odpovídajících pot¯ebn˝ch poËt˘ 
odstavn˝ch a parkovacích stání v rámci vlastních pozemk˘ a to dle skuteËnÏ navrhovan˝ch kapacit objekt˘.

 Obsluha prost¯edky hromadné dopravy
 Obsluha prost¯edky hromadné dopravy je vyhovující a z˘stane zachována.
pozn.: Cestní síù, cyklostezky, cyklotrasy a pÏöí trasy - viz. kapitola e.3).
 

 d.2) Technická infrastruktura
 Jsou p¯ípustná tato nová za¯ízení sítí technické infrastruktury v území:
- ¯ady ve¯ejného vodovodu,
- stoky splaökové oddílné kanalizace zaústÏné do Ëistírny odpadních vod Lochovice,
- stoky oddílné deöùové kanalizace a dalöí za¯ízení slouûící k odvádÏní sráûkov˝ch vod,
- plynovodní ¯ady,
- trafostanice, vËetnÏ p¯ipojovacího vedení VN 22 kV,
- podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzduöná vedení,
- kabelové trasy NN,
- kabelové trasy telekomunikaËní sítÏ a dalöí telekomunikaËní za¯ízení,
- kabelové trasy NN slouûící pro VO, svítidla VO,
- kabelové trasy vedení místního rozhlasu, reproduktory místního rozhlasu.

 OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
 Sráûkové odpadní vody budou v zastavÏn˝ch územích zvládány následovnÏ: u jednotliv˝ch nemovitostí (u  
nov˝ch bezprost¯ednÏ, u star˝ch postupnÏ) s pouûitím vsaku nebo akumulaËních prvk˘ (s následn˝m vyuûíváním nap¯. 
pro zavlaûování zelenÏ).
 Nevsáknuté sráûkové vody, zejména z komunikací, jsou a budou do nejbliûöího recipientu ËásteËnÏ odvádÏny 
oddílnou deöùovou kanalizací z betonov˝ch trub a ËásteËnÏ systémem rigol˘, struh a propustk˘. 
 S ohledem na pot¯ebu retence vody v krajinÏ jsou navrûena opat¯ení nestavební povahy N1 a N2. 
 Stav likvidace deöùov˝ch vod se nebude zásadnÏ mÏnit.
 Protierozní a protipovodÚová opat¯ení jsou uvedena v kapitole e.4) a e.5).

 Splaökové odpadní vody
 Územní plán, v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací pro stavební povolení, navrhuje koncepci 
likvidace splaökov˝ch odpadních vod odkanalizováním Lhotky na spoleËnou »OV Lochovice.
 V drtivé vÏtöinÏ je pro odvádÏní splaökov˝ch vod z nemovitostí obce Lhotka navrûena gravitaËní kanalizace. 
v˝chodní Ëást obce odkanalizována do Ëerpací stanice na severov˝chodním okraji obce s v˝tlaËn˝m ¯adem. Dále jsou 
navrûeny dva ¯ady tlakové kanalizace. Splaökové odpadní vody na území Lochovic jsou vedeny p¯ivadÏËem 
PVC DN 300.
 Na samotách bude i nadále zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, budou tyto zrekonstruovány na 
bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov˝mi bezodtokov˝mi jímkami, veökeré odpadní vody akumulované v 
bezodtokov˝ch jímkách budou p¯eváûeny fekavozem a likvidovány na centrální ËistírnÏ odpadních vod).

 Zdroje vody, zásobování vodou
 Systém zásobování pitnou vodou není v souËasnosti vyhovující. Obec Lhotka je zásobena vodovodem pro 
ve¯ejnou pot¯ebu - zdrojem vody jsou jímací zá¯ezy v katastrálním území Radouö. S†ohledem na malou vydatnost 
stávajících vodní zdroj˘ je navrûeno napojení na vodovod BKDZH. Na katastru obce Lochovice je navrûena Ëerpací 
stanice, ze které je voda Ëerpána v˝tlaËn˝m ¯adem DN 80 do vodovodní sítÏ obce Lhotka a do stávajícího vodojemu 
Lhotka za spot¯ebiötÏm. Do zastaviteln˝ch ploch bude vodovodní síù rozöí¯ena.
 Pot¯eba poûární vody bude i nadále zajiötÏna prost¯ednictvím ve¯ejného vodovodu (poûární hydranty).

 Elektrifikace
 Poûadavky na zv˝öení el. p¯íkon˘, pop¯. nové el. odbÏry budou ¯eöeny postupnÏ podle vznikajícího poûadavku 
a finanËních moûností úpravou stávajících distribuËních sítí (posílením stávajících trafostanic s ozn. T1 a T2). 
 Vzhledem k rozsahu navrhované zástavby je navrûena nová distribuËní trafostanice, která by posílila 
distribuËní síù v jihov˝chodním sektoru obce - Ëásti s nejvÏtöím rozvojov˝m potenciálem (lokality Z1, Z2, Z4 a Z6). Je 
doporuËeno tuto trafostanici p¯ipojit podzemním kabelov˝m vedením s T1. Trasu vedení urËí navazující projektová 
dokumentace. 
 Z¯izování dalöích trafostanic dle skuteËn˝ch pot¯eb zásobování elektrickou energií je p¯ípustné. Nové 
trafostanice budou p¯ipojeny z páte¯ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v Ëástech procházejících sídlem v 
podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastaviteln˝ch plochách budou p¯ipojeny vûdy podzemní kabelovou trasou 
NN.  
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 Zásobování zemním plynem
 Je respektována trasa nad¯azeného VTL plynovodu (ochranné a bezpeËnostní pásmo) vedeného v˝chodní 
Ëástí katastrálního území Lhotka u Ho¯ovic.

 Telekomunikace
 Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunikaËní vedení místní telekomunikaËní i dálkové 
sítÏ. Vöechna stávající nadzemní telekomunikaËní vedení budou postupnÏ nahrazena podzemní kabelovou trasou. 
Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p¯ipojeny vûdy.

 Ve¯ejné osvÏtlení 
 Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln˝m plochám. Nové vedení bude realizováno soubÏûnÏ s rozvody 
NN jako kabelové v podzemní trase.

 Radiokomunikace
 Návrhem ÚP jsou respektována stávající základnové stanice ve¯ejné komunikaËní sítÏ s vymezen˝m 
ochrann˝m pásmem.

 d.3) ObËanské vybavení
 ObËanské vybavení tvo¯í stavby, za¯ízení a pozemky slouûící pro vzdÏlávání a v˝chovu, sociální sluûby a péËi o 
rodinu, zdravotní sluûby, kulturu, ve¯ejnou správu a ochranu obyvatelstva.
 Stávající funkËní za¯ízení obËanského vybavení (Obecní ú¯ad, kaple, sportoviötÏ, obchod se smíöen˝m 
zboûím) budou zachována (podrobn˝ popis v Ëásti od˘vodnÏní).  Vzhledem k d˘leûitosti za¯ízení obËanského vybavení 
pro rozvoj ¯eöeného území mohou b˝t vybraná za¯ízení umísùována dle podmínek funkËního ËlenÏní území v 
zastavÏném území i v p¯estavbov˝ch a zastaviteln˝ch plochách.

 d.4) Ve¯ejná prostranství
 Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající plochy ve¯ejn˝ch prostranství v obci zahrnující komunikaËní 
systém - místní a úËelové komunikace. P¯i úpravách ve¯ejného prostranství musí b˝t respektovány stávající prvky 
drobné architektury a pro sídlo v˝znamná zeleÚ. Tato je p¯eváûnÏ vymezená jako plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná 
zeleÚ (okolí kaple sv. Anny, okolí pomníku padl˝m, okolí obecního rybníka).  
 Územním plánem jsou nové plochy ve¯ejného prostranství navrûeny v rámci zastavitelné plochy Z2 (pro 
obsluûnou místní komunikaci) a v rámci p¯estavbové plochy P2 (pro obsluûnou místní komunikaci). ObÏ plochy s cílem 
propojit obecní místní komunikace tak, aby byla zajiötÏna dopravní obsluûnost navazující obytné zástavby.
 Dalöí ve¯ejnÏ p¯ístupné pozemky budou navrhovány podrobnÏjöími územními studiemi.

 d.5) Nakládání s odpady
 Nové plochy, na kter˝ch by bylo p¯ípustné ukládání odpad˘, nejsou navrûeny. SouËasná koncepce 
zneökodÚování odpad˘ bude uplatnÏna i pro zastavitelné plochy.

e) Koncepce uspo¯ádání krajiny

 e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmÏny v jejich vyuûití
 Cílem koncepce uspo¯ádání krajiny je koordinace zájm˘ a vztah˘ v†nezastavÏném území z†hlediska rozdíln˝ch 
moûností jeho vyuûití, zájm˘ ochrany p¯írody a ochrany priorit a potenciál˘ vyuûití územních oblastí. Za tímto úËelem 
územní plán stanovuje plochy s†rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití i v†nezastavÏném území. 
 Plochy nezastavÏného území jsou ËlenÏny podle charakteru vyuûití, limitujících jev˘ a utvá¯ení krajiny na:
- (W) plochy vodní a vodohospodá¯ské - zahrnují pozemky vodních ploch, koryt  vodních   tok˘ a   jiné   
 pozemky  urËené  pro  p¯evaûující vodohospodá¯ské vyuûití;
- (NP) plochy p¯írodní - s†nejvÏtöím p¯írodním potenciálem a pot¯ebou ochrany p¯írodních prvk˘ (vymezená  
 lokální biocentra); plochy p¯írodní nejËastÏji zahrnují jiû vymezené nebo k†vymezení urËené prvky ochrany  
 p¯írody a jejich nejbliûöí okolí, pop¯. plochy prvk˘ systému ekologické stability ap; v˝jimeËnÏ pozemky  
 související dopravní a technické infrastruktury;
- (NZ) plochy zemÏdÏlské  - s†vysok˝m potenciálem produkce zemÏdÏlské v˝roby vËetnÏ intenzivních forem  
 obhospoda¯ování. Plochy zemÏdÏlské zahrnují zejména pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu, pozemky  
 staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
- (NL) plochy lesní - zahrnují pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa, pozemky staveb a za¯ízení lesního  
 hospodá¯ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
- (NSx) plochy smíöené nezastavÏného území  - zahrnují zpravidla pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa,  
 pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu, p¯ípadnÏ pozemky vodních ploch a koryt vodních tok˘ bez rozliöení  
 p¯evaûujícího zp˘sobu vyuûití. Do plochy smíöené nezastavÏného území jsou zahrnuty pozemky p¯irozen˝ch a 
 p¯írodÏ blízk˝ch ekosystém˘ a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. P¯ijatelné formy vyuûití 
 jsou vyznaËeny p¯ísluön˝m indexem, jsou dány regulativy a musí b˝t vûdy v vzájemném souladu.  Index  
 p¯ípustn˝ch funkcí: p - p¯írodní, v - vodohospodá¯ská,  z - zemÏdÏlská, l - lesní, o - ochranná/izolaËní, r -  
 rekreaËní.
 Pro vymezené plochy v†nezastavÏném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo 
zmÏny v†jejich vyuûití (regulativy vyuûití - viz. kap. f), které jsou prost¯edkem pro usmÏrnÏní budoucího utvá¯ení krajiny.

 Podíl zelenÏ ve vÏtöinÏ vymezen˝ch ploch nezastavÏného území krajiny je t¯eba zvyöovat, a to p¯i realizaci 
návrhu územního systému ekologické stability, vËetnÏ interakËních prvk˘, liniové doprovodné zelenÏ komunikací, 
vodoteËí a mezí, zatravnÏním nebo doplnÏním ploch nelesní zelenÏ s†p¯írodní funkcí. Rodová a druhová skladba zelenÏ 
musí vycházet z†p˘vodních rostlinn˝ch spoleËenstev. 

 e.2) Územní systém ekologické stability
 Návrh ÚP Lhotka závaznÏ vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na regionální a 
lokální úrovni. Systém tvo¯í skladebné prvky - biocentra, biokoridory a na lokální úrovni téû interakËní prvky. 
 Jedná se o vybranou soustavu vnit¯nÏ ekologicky stabilnÏjöích segment˘ krajiny, úËelnÏ rozmístÏn˝ch na 
základÏ funkËních a prostorov˝ch kritérií. ÚSES se skládá z prvk˘ funkËních a navrûen˝ch k zaloûení. Prvky navrûené 
jsou za¯azeny do ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení nestavební povahy (VPO).

 Nadmístní systém ÚSES
 ÿeöen˝m územím prochází regionální biokoridor RBK 1176 Pod Pleöivcem - Lochovice. Jedná se o sloûen˝ 
biokoridor, v†jehoû trase jsou v†ekologicky vhodné vzdálenosti (400 - 700 m) vloûena lokální biocentra.  Na území 
Lhotky jsou v trase RBK vloûena dvÏ lokální biocentra (LBC 101 a LBC 102). Biokoridor je funkËní, lesní porosty na 
úboËí Pleöivce, remízy v poli, lesík nad Litavkou a údolní nivu Litavky. äí¯ka biokoridoru ve volné krajinÏ odpovídá 
öí¯kov˝m parametr˘m regionálního biokoridoru lesního, tj. v†pr˘mÏru 50 m.
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 Lokální systém ÚSES
 Nadmístní systém ÚSES je doplnÏn systémem lokálním. V trase regionálního biokoridoru RBK 1176 jsou 
vloûena dvÏ lokální biocentra:
- LBC 101 „Vok¯ínek“ - lokální biocentrum funkËní, rozloha 3,22 ha; zahrnuje Ëást lesního porostu -  
 prosvÏtlenou acidofilní doubravu a lemová spoleËenstva
- LBC 102 „Nad Janovsk˝m ml˝nem“ - Ëást lesního porostu ve strûi nad Janovsk˝m ml˝nem o v˝mÏ¯e 1,49 ha;  
 typická dubohab¯ina a lemová spoleËenstva
 
 Mimo regionální systém je vymezena lokální síù skladebn˝ch Ëástí - biocenter, biokoridor˘ a interakËních 
prvk˘:
 Lokální biocentra
- LBC 10  „Pod lesem“ - lokální biocentrum funkËní / ËásteËnÏ funkËní, v k.ú. Lhotka pouze Ëást (1,95 ha);  
 zahrnuje  les, remíz a louky.  
- LBC 12  „V obo¯iötích“ - lokální biocentrum funkËní, v k.ú. Lhotka pouze Ëást v˝mÏry (1,43 ha), zahrnuje  
 b¯ehové a doprovodné porosty podél drobné vodoteËe, lesní porosty a postagrární lada.
- LBC 13  „K Lochovicím“ - lokální biocentrum funkËní / ËásteËnÏ funkËní, v k.ú. Lhotka pouze Ëást v˝mÏry (1,78 
 ha), zahrnuje lesní liniové porosty, lemová spoleËenstva, louku a  doprovodné porosty podél cest.  
- LBC 24  „V soudném“ - lokální biocentrum funkËní, 4,28 ha; zahrnuje kvalitní smíöen˝ lesní porost v  
 komplexu lesa na severozápadním úboËí Pleöivce 
- LBC 25  „Litavka“ - lokální biocentrum funkËní, v k.ú. Lhotka pouze Ëást v˝mÏry (1,42 ha); zahrnuje nivu  
 Litavky s loukou a luûním porostem

 Lokální biokoridory
- LBK 10-12 „Pod lesem - V obo¯iötích“ - lokální biokoridor p¯eváûnÏ funkËní, zahrnuje doprovodné liniové  
 porosty podél cest a drobné vodoteËe; vzdálenost mezi biocentry 630 m.
- LBK 12-13  „V obo¯iötích - K Lochovicím“ - lokální biokoridor ËásteËnÏ funkËní, zahrnuje polní cestu s liniov˝mi 
 porosty; vzdálenost mezi biocentry 1615 m.
- LBK 13-102  „K Lochovicím - Nad Janovsk˝m ml˝nem“ - lokální biokoridor funkËní, zahrnuje liniové  
 spoleËenstvo vysoké zelenÏ podél cesty a v terénní sníûeninÏ nad strûí; vzdálenost mezi biocentry 440 m.
- LBK 102-25  „Nad Janovsk˝m ml˝nem - Litavka“ - lokální biokoridor funkËní, zahrnuje  louku v nivní poloze u  
 Janovského ml˝na; vzdálenost mezi biocentry 440 m.
- LBK 24-10  „V soudném - Pod lesem“ - lokální biokoridor p¯eváûnÏ funkËní, zahrnuje luËní, b¯ehové a  
 doprovodné porosty podél drobné vodoteËe, lemová spoleËenstva p¯i okraji lesa a  lesní spoleËenstva;  
 vzdálenost mezi biocentry 870 m.
- LBK 1176-24 „Pod Pleöivcem - V soudném“ - lokální biokoridor funkËní, zahrnuje lesní  porost v komplexu  
 lesa, propojuje se s nadregionálním biokoridorem; vzdálenost od biocentra  k hranici k.ú. 1056 m.

 InterakËní prvky
 Na lokální úrovni jsou vymezeny interakËní prvky zahrnující p¯írodÏ blízká spoleËenstva a p¯írodní biotopy. 
InterakËní prvky nedosahují parametr˘ (pop¯. v˝raznÏ p¯esahují parametry) biocenter a biokoridor˘, v˝znamnÏ se vöak 
podílejí na zv˝öení ekologické stability v†krajinÏ. 

- IP 43 Lesní plochy 37 B 5 a 37 A 10.
- IP 65 Mok¯ejöí louky a pastviny pod lesem nad Lhotkou.
- IP 66 Mokré luËní plochy s liniovou zelení.

 e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

 Cestní síù
 Plochy zemÏdÏlské a lesní jsou p¯ístupné historicky vzniklou sítí úËelov˝ch komunikací. Tato síù umoûÚující 
prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je pomÏrnÏ hustá a je stabilizovaná. Cesty slouûí zejména 
hospodá¯skému (zemÏdÏlskému a lesnickému vyuûití), cykloturistice a pÏöí turistice. DoplnÏní dalöích cest v†plochách 
nezastavÏného území je moûné, umoûÚují to stanovené podmínky funkËního vyuûití ploch v krajinÏ. 

 Cyklostezky, cyklotrasy a pÏöí trasy
 Jihozápadní Ëástí ¯eöeného území procházejí dvÏ znaËené turistické trasy K»T, které se k¯iûují na stanoviöti 
Lhotka rozcestí (pod Pleöivcem):
 - ËervenÏ znaËené: Ho¯ovice - Lhotka rozcestí (s odboËkou do Lochovic) - Pleöivec - K¯iûatky
 - ûlutÏ znaËené: Komárov - Felbabka - Lhotka rozcestí - Lhotka - Pleöivecké jezírko - BÏötín
 Územní plán povaûuje stávající systém tÏchto tras za stabilizovan˝.

 Územím neprocházejí ûádné znaËené cyklistické trasy, ale vÏtöina cest je zpevnÏna a je k cykloturistice s 
oblibou vyuûívána. Územím vede nap¯. cykloturistick˝ okruh „Ho¯ovické öestistovky“a v rámci dotaËních titul˘ byly 
nÏkteré místní komunikace zrekonstruovány a upraveny jako cyklostezky (nap¯. Lhotka - BÏötín).  Niûöí intenzity silniËní 
dopravy, p¯edstavují vcelku dobré podmínky pro vÏtöí rozvoj cykloturistické dopravy - je moûné rozvinout síù cyklotras v 
návaznosti na stávající (vedená po silnici Ë. 114 p¯es Lochovice).

 e.4) Protierozní opat¯ení
 Funkci protierozní ochrany tvo¯í zejména prvky ÚSES. Dalöí protierozní opat¯ení lze dle pot¯eby budovat 
v†souladu se stanoven˝mi podmínkami vyuûití ploch v†nezastavÏném území.
 V plochách smíöeného nezastavÏného území s†indexem p - p¯írodní budou ve vyööí mí¯e uplatnÏny prvky 
zvyöující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt˝lená zeleÚ.

 e.5) Ochrana p¯ed povodnÏmi
 Pro hlavní místní recipient Litavku je stanoveno záplavové území.  Do okraje ¯eöeného území zasahuje v 
západní Ëásti záplavové území s vyznaËenou hranicí Q 100. V inundaci vodního toku je do budoucna vylouËena 
moûnost nové v˝stavby. 
- v blízkém okolí Litavky mohou b˝t stanoveny vodoprávním ú¯adem omezení vypl˝vající zejména z § 67 zákona 
 Ë. 254/2001 Sb., v platném znÏní (nap¯.: zákaz tÏûby nerost˘, zákaz skladování odplavitelného materiálu,  
 z¯izování oplocení, tábor˘ a kemp˘);
- v záplavovém území vymezeném hranicí Q 100, ani na sousedních pozemcích není v rámci ÚP navrûena  
 ûádná rozvojová lokalita. 
- vzhledem k v˝ökovému umístÏní sídla na úboËí a úpatí Pleöivce, se v území sídla a v jeho okolí nacházejí  
 pouze pramenní Ëásti drobn˝ch vodoteËí, které byly v minulosti zregulovány a ve vÏtöinÏ p¯ípad˘ tvo¯í hlavní  
 melioraËní za¯ízení odvodnÏn˝ch ploch. Tyto drobné vodoteËe nemají vyhláöeno záplavové území.

 V†rámci ÚP jsou navrûena opat¯ení pro zv˝öení ochrany území p¯ed velk˝mi vodami:
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- podél koryta vodních tok˘ a vodních ploch je ûádoucí zachovat volné nezastavÏné a neoplocené území o öí¯i  
 min. 6 m od b¯ehové hrany na obÏ strany (tzv. potoËní koridor) - pro pr˘chod velk˝ch vod a zároveÚ jako  
 manipulaËní pruh pro úËel správy a údrûby vodního toku;
- navrûena jsou opat¯ení zvyöující retenËní kapacitu území - vyhrazení dostateËnÏ öirok˝ch pás˘ pozemk˘  
 podél drobn˝ch vodních tok˘ a v okolí obce smíöen˝m funkcím (index p - p¯írodní, v - vodohospodá¯ská, o -  
 ochranná). V plochách smíöeného nezastavÏného území s†indexem p - p¯írodní budou ve vyööí mí¯e  
 uplatnÏny prvky zvyöující retenËní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt˝lená zeleÚ;
- v†území urËeném k†zástavbÏ je t¯eba zabezpeËit, aby odtokové pomÏry z†povrchu urbanizovaného území byly  
 po v˝stavbÏ srovnatelné se stavem p¯ed ní. OdvodnÏní  nutno ¯eöit kombinovan˝m systémem p¯irozené /  
 umÏlé retence, nap¯. vsakem na pozemcích, odvedením  obvodov˝m drenáûním systémem do jímek  
 v†nejniûöím místÏ plochy (regulovan˝ odtok do recipientu, pop¯.  následné vyuûití vody pro zálivku v†dobÏ  
 p¯ísuöku);
- v obci byly p˘vodnÏ dvÏ vodní nádrûe (rybníky), z nichû jedna na poz. parc. 136 byla zruöena. Pro území byl  
 zpracován projekt revitalizace s cílem na místÏ realizovat zeleÚ s malou vodní plochou (t˘ní). Lokalita je  
 podmáËená, pro zástavbu nevhodná, z tohoto d˘vodu je územním plánem vymezena jako plocha sídelní  
 zelenÏ s podmínkou dodrûet veökeré podmínky navrûené v rámci projektu revitalizace. 
- Do okrajov˝ch poloh sídla v návaznosti na obecní rybník Ëi studnu jsou navrûena opat¯ení nestavební povahy  
 N1 a N2 s cílem mj. podpo¯it zejména p¯írodní funkci, zadrûet vodu v krajinÏ (viz. c.4).

 e.6) Rekreace
 Obec nepat¯í mezi tradiËnÏ vyuûívaná sídla pro rekreaci. Rekreace se uskuteËÚuje formou pobytové 
krátkodobé rekreace (chata¯ení, chalupa¯ení) v†sídle. 
 V†nezastavÏném území (v krajinÏ) není moûné umisùovat ûádné stavby pro rodinnou ani hromadnou rekreaci 
(viz. podmínky vyuûití ploch - kap. f).
 NezastavÏné území bude i nadále slouûit pro nepobytovou rekreaci - pÏöí turistiku a cyklistiku, pro kterou 
budou vyuûívány úËelové cesty v†krajinÏ.

 e.7) Nerostné suroviny
 V katastrální území Lhotka u Ho¯ovic se nevyskytuje ûádné v˝hradní loûisko, chránÏné loûiskové území ani 
dob˝vací prostor, které by bylo nutno respektovat.  
 ZároveÚ se zde nevyskytují sesuvy ani poddolovaná území.

f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
 ÚP Lhotka vymezuje z hlediska funkËního vyuûití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyuûití:
 
Plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 hlavní vyuûití: bydlení se smíöenou funkcí pro podnikatelské aktivity a ve¯ejnou vybavenost  
  v†libovolném pomÏru k†bydlení, pokud ostatní vyuûití není v†hygienickém  
  rozporu s†funkcí bydlení
 p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb pro bydlení v rodinn˝ch domech (vËetnÏ dom˘ a usedlostí  
  s†hospodá¯sk˝m zázemím), souvisejících zahrad a dalöích zemÏdÏlsk˝ch
  pozemk˘,
  pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (pouze vöak stávající),
  pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch smíöen˝ch obytn˝ch lze zahrnout pozemky obËanského vybavení
  a neruöící v˝roby se stavbami a za¯ízeními, za podmínky, ûe tyto sv˝m  
  provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb a za¯ízení ve  
  svém okolí a nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území a které sv˝m  
  charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území a splÚují tak  
  poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a za¯ízení v plochách  
  s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
    Chov hospodá¯sk˝ch zví¯at není vylouËen, pokud splÚuje obecnÏ platné  
    p¯edpisy.
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového
 uspo¯ádání:  P¯i veöker˝ch stavebních Ëinnostech nesmí dojít k naruöení dochovan˝ch  
  historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k  
  naruöení architektonické jednoty celku (nap¯íklad souvislé zástavby v ulici)  
  - nutno respektovat stávající uliËní Ëáry, mÏ¯ítko i charakter p¯evaûující zástavby.
    Z d˘vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro bydlení  
    (stavby pro rekreaci) a dalöí související stavby, vËetnÏ pr˘Ëelí budov, v nichû jsou  
    okna obytn˝ch místností, umístit aû na hranici pozemku (p¯ípustn˝ kontakt s  
    místní komunikací).
  Nové stavby a zmÏny staveb nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty (mezi  
  p¯ilehlé objekty pat¯í vöechny obytné stavby urËující charakter místa).
    Pro zastavitelné plochy skupinové v˝stavby je zastavÏnost stavební parcely  
    vËetnÏ zpevnÏn˝ch ploch max. 25%, podlaûnost max. 2 NP (vËetnÏ podkroví),  
    minimální v˝mÏra  stavebních pozemk˘ je 800 m2.
    Pro zastavitelnou plochu Z7 je zastavÏnost vËetnÏ zpevnÏn˝ch ploch max. 15%,
    podlaûnost max. v˝öka stavby ve st¯eöním h¯ebeni je 9 m od rostlého terénu. 

Plochy smíöené obytné - komerËní (SK)
  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 hlavní vyuûití: pozemky staveb obËanské vybavenosti pro komerËní obsluûnou sféru  
  (maloobchod, sluûby, administrativa, p¯echodné ubytování),
 p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb pro bydlení (rodinné domy, bytové domy) vËetnÏ  p¯echodného 
  ubytování,
  pozemky staveb pro agroturistiku, 
  pozemky ve¯ejn˝ch prostranství vËetnÏ ve¯ejné zelenÏ,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
  pozemky ochranné zelenÏ.
 podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb drobné neruöící v˝roby, skladování a zemÏdÏlství za podmínky,  
  ûe vliv Ëinností provozovan˝ch na tÏchto plochách, vËetnÏ související dopravní  
  obsluhy, nesmí naruöit uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí a nesmí sniûovat  
  kvalitu prost¯edí souvisejícího území.
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  Chov zví¯at není vylouËen, pokud splÚuje obecnÏ platné p¯edpisy (chovatelské a  
  pÏstitelské zázemí samozásobovacího charakteru, agroturistika apod.).
   
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní; zejména vöechny Ëinnosti, které vyûadují posouzení vlivu na ûivotní  
    prost¯edí podle platné legislativy v úrovni tzv. "projektové EIA".
 podmínky prostorového
 uspo¯ádání:  P¯i veöker˝ch stavebních Ëinnostech nesmí dojít k naruöení dochovan˝ch  
    historick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k  
    naruöení architektonické jednoty celku, p¯i p¯estavbÏ zachovat p˘vodní  
    prostorové ËlenÏní a architektonick˝ v˝raz (nap¯. plastické ËlenÏní fasád).
 
  
 Plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití: 
 hlavní vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení ve¯ejného charakteru (pro  
  vzdÏlávání a v˝chovu, sociální sluûby, péËi o rodinu, zdravotní sluûby, kulturu, 
  ve¯ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu,  
  ubytování, stravování, sluûby, vÏdu a v˝zkum a lázeÚství, tÏlov˝chovu a sport).
 p¯ípustné vyuûití: pozemky ve¯ejn˝ch prostranství (vËetnÏ dÏtsk˝ch h¯iöù, ve¯ejné zelenÏ ap.),
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch obËanského vybavení lze zahrnout stavby byt˘ sluûebních
  a majitel˘ za¯ízení Ëi p¯ípadnÏ dalöích bytov˝ch jednotek, pokud charakter této  
  plochy a její uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení. 
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.

 
Plochy obËanského vybavení - sport (OS)
  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 hlavní vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro tÏlov˝chovu a sport,
 p¯ípustné vyuûití: pozemky ve¯ejn˝ch prostranství vËetnÏ ve¯ejné zelenÏ,
  pozemky ochranné zelenÏ,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury, víceúËelové vodní  
  nádrûe.
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: Nejsou vzhledem k rozsahu stanoveny.

Plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 hlavní vyuûití: pozemky jednotliv˝ch druh˘ ve¯ejn˝ch prostranství,
 p¯ípustné vyuûití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluËitelné s úËelem
  ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky a za¯ízení obËanského vybavení, sluËitelné s úËelem ve¯ejn˝ch  
  prostranství,
 podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: u vöech ploch ve¯ejn˝ch prostranství obsahujících komunikace je moûné vyuûít  
  nepot¯ebné Ëásti ploch shodnÏ s p¯iléhajícími plochami s rozdíln˝m
 zp˘sobem vyuûití za podmínky, ûe tato nepot¯ebnost bude prokázána souladem  
 s technick˝mi normami a právními p¯edpisy vËetnÏ limit˘ vyuûití území;
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 hlavní vyuûití: v˝znamné plochy ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ (vÏtöinou parkovÏ upravené),
 p¯ípustné vyuûití: dÏtská h¯iötÏ,
  pozemky dalöích druh˘ ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluËitelné s  
  úËelem ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejné zelenÏ,
  drobné vodní plochy, revitalizace vodních tok˘.
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: Minimalizace zpevnÏn˝ch ploch.

Plochy zelenÏ - zeleÚ soukromá a vyhrazená (ZS)
  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 hlavní vyuûití: pozemky zahrad, sad˘, vinic a dalöí zemÏdÏlské p˘dy související s obytn˝m  
  územím,
 p¯ípustné vyuûití: revitalizace vodních ploch,
  pozemky ostatní zelenÏ v sídle mající nap¯. ochrann˝ charakter,
  pozemky související dopravní infrastruktury úËelové komunikace slouûící  
  p¯eváûnÏ k obhospoda¯ování zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘),
  pozemky související technické infrastruktury,
  
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: Pro zmÏny staveb a umísùování nov˝ch staveb v zastavÏném území platí, ûe  
  na pozemku m˘ûe b˝t umístÏn vûdy pouze jeden objekt stavby odpovídající  
  vyuûití hospoda¯ení na zahradÏ o velikosti zastavÏné plochy do 25 m2.

Plochy technické infrastruktury (TI)
  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 hlavní vyuûití: pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provoznÏ souvisejících
  za¯ízení (vodovod˘, vodojem˘, kanalizace, Ëistíren odpadních vod, staveb
  a za¯ízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetick˝ch vedení,
  komunikaËních vedení ve¯ejné komunikaËní sítÏ, elektronick˝ch komunikaËních
  za¯ízení ve¯ejné komunikaËní sítÏ a produktovod˘),
 p¯ípustné vyuûití ploch: pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní infrastruktury,
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  pozemky krajinné a sídelní zelenÏ.
 nep¯ípustné vyuûití: Takové stavby a za¯ízení (vËetnÏ související dopravní obsluhy), jejichû negativní  
  úËinky a vlivy naruöují provoz a uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí (zejména  
  pak staveb pro bydlení) nad p¯ípustnou míru, danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: Nejsou vzhledem k rozsahu ploch stanoveny.

Plochy dopravní infrastruktury - silniËní doprava (DS)
  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 hlavní vyuûití: pozemky silnic a místních komunikací (vËetnÏ pozemk˘, na kter˝ch jsou
  umístÏny souËásti komunikace jako náspy, zá¯ezy, opÏrné zdi, mosty
  a doprovodná a izolaËní zeleÚ, protihluková opat¯ení),
 p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb dopravních za¯ízení a dopravního vybavení (zejména
  autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy vodní a vodohospodá¯ské (W)
  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 hlavní vyûití: pozemky vodních ploch,
  pozemky koryt vodních tok˘ vËetnÏ doprovodn˝ch porost˘,
 p¯ípustné vyuûití: pozemky urËené pro p¯evaûující vodohospodá¯ské vyuûití,
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy lesní (NL)

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
  Plochy lesní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek vyuûití pozemk˘ pro  
  les.
 hlavní vyûití: pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa,
 p¯ípustné vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení lesního hospodá¯ství, pozemky pozemky staveb a  
  za¯ízení související dopravní a technické infrastruktury,
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy zemÏdÏlské (NZ)

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
  Plochy zemÏdÏlské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro p¯evaûující  
  zemÏdÏlské vyuûití.
 hlavní vyuûití: pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu,
 p¯ípustné vyuûití: prvky krajinné a doprovodné liniové zelenÏ,
  pozemky související dopravní infrastruktury (místní úËelové komunikace
  slouûící zejména k obhospoda¯ování zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘, mohou b˝t  
  vöak vyuûívány i jako cykloturistické cesty),
  pozemky související technické infrastruktury,
  stavby a jiná opat¯ení pot¯ebná ke zp¯ístupnÏní pozemk˘, k ochranÏ a zúrodnÏní
  p˘dního fondu, k ochranÏ ûivotního prost¯edí, zvelebení krajiny a zv˝öení její
  ekologické stability,
  pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro zemÏdÏlství,
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: Nejsou stanoveny.

Plochy p¯írodní (NP)
 
    RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
  Cílem vymezení je územní ochrana ochrana ekosystém˘ územního systému  
  ekologické stability a dalöích ekologicky cenn˝ch Ëástí území (ekologické kostry  
  území). Cílem ochrany je zajistit dlouhodob˝ relativnÏ neruöen˝ v˝voj p¯írodních  
  spoleËenstev. 
 hlavní vyuûití: pozemky navrûené k ochranÏ (biocentra)
  pozemky Ëástí prvk˘ ÚSES a zvláötÏ chránÏn˝ch Ëástí p¯írody,
 p¯ípustné vyuûití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve¯ejn˝ch  
  prostranství (vËetnÏ tras turistick˝ch stezek, cyklostezek a nauËn˝ch stezek)  
  sluËitelné s úËelem ochrany p¯írody a krajiny
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: Nejsou stanoveny. 

Plochy smíöené nezastavÏného území (NSx)

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
  Cílem vymezení je zejména zajiötÏní podmínek pro ochranu p¯írody a krajiny, pro 
  územní ochranu ekologicky cenn˝ch území (ekologické kostry území), pro  
  realizaci protierozních opat¯ení, opat¯ení pro ochranu povrchov˝ch a  
  podzemních vod a pro ochranu p¯ed povodnÏmi.
 hlavní vyuûití: V˝raznÏ polyfunkËní krajinná území, kde nelze nebo není nutné stanovit  
  dominantní Ëinnost.
    Plochy smíöené nezastavÏného území „NSx“ jsou blíûe popsány indexem  
    p¯ípustn˝ch funkcí, a to kombinací zastoupen˝ch funkcí z následující mnoûiny: 
    p - p¯írodní, v - vodohospodá¯ská,  z - zemÏdÏlská, l - lesní, o - ochranná, r -  
    rekreaËní.
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 p¯ípustné vyuûití: p - p¯írodní - územní ochrana zákonem chránÏn˝ch území, územní ochrana  
  vymezeného územního systému ekologické stability a dalöích ekologicky  
  cenn˝ch území (zejména ekologické kostry území); 
 ostatní plochy krajinné zelenÏ, extenzivní sady a zahrady s travním krytem,  
 pozemky ochranné zelenÏ;
 v - vodohospodá¯ská  -  plochy s†vodohospodá¯skou funkcí, území vodních  
 ploch a koryt vodních tok˘, plochy záplavov˝ch území, plochy zahrnuté do  
 ochrann˝ch pásem vodních zdroj˘, CHOPAV, p¯ípadnÏ dalöích vodohospodá¯sky  
 v˝znamn˝ch území; revitalizace vodních tok˘, umístÏní vodohospodá¯sk˝ch  
 staveb;
 z - zemÏdÏlská  - pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu (mimo velkov˝robní  
 formy) s up¯ednostnÏním mimoprodukËních funkcí, vËetnÏ úËelov˝ch  
 komunikací slouûících k jejich obhospoda¯ování, extenzivní sady a zahrady s  
 travním krytem – p¯ipouötÏjí se nezbytnÏ nutná opat¯ení  a v˝stavba pro zajiötÏní 
 zemÏdÏlské produkce (nap¯. v˝stavba  seníku, ohrazení pastvin apod.);
 l - lesní  - pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa (zejména les zvláötního urËení,  
 lesy ochranné ap.) – p¯ipouötÏjí se nezbytnÏ nutná opat¯ení a v˝stavba pro lesní  
 produkci; pÏstování d¯evin moûné za podmínek, ûe budou pouûity p˘vodní  
 (autochtónní) d¯eviny odpovídající danému stanoviöti;
 o - ochranná -  prostor mezi r˘zn˝mi druhy funkËního vyuûití (nap¯. izolaËní  
 prostor mezi obytn˝mi a intenzivnÏ zemÏdÏlsky vyuûívan˝mi plochami ap.);
 r - rekreaËní - vybavení a vybrané stavby a opat¯ení pro nepobytovou (!)  
 rekreaci a sport (nap¯. turistické cesty, cyklistické stezky, nauËné stezky,  
 odpoËivné altánky a p¯íst¯eöky, pikniková místa, vyhlídky, informaËní prvky,  
 sportovní a herní prvky – areály zdraví, apod.);
 - v˝stavba úËelov˝ch komunikací,
       - pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (vËetnÏ tras
  cyklotras, cyklostezek, hipostezek, turistick˝ch pÏöích cest a nauËn˝ch  
  stezek a staveb na vodních tocích),
 - v˝stavba inûen˝rsk˝ch sítí vËetnÏ nezbytn˝ch technick˝ch za¯ízení na  
  tÏchto sítích, jejichû trasování mimo plochu by neúmÏrnÏ zv˝öilo  
  náklady na jejich realizaci. 
 podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: v nezbytn˝ch p¯ípadech pozemky staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro  
  zemÏdÏlství, lesní, vodní hospodá¯ství za podmínek stanoven˝ch p¯ísluön˝m  
  orgánem ochrany p¯írody.
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní, zejména:
  hospoda¯ení na pozemcích zp˘sobem vyûadujícím intenzivní  technologie,  
  pouûívání kejdy, siláûních öùáv a ostatních tekut˝ch odpad˘, 
  aktivity a Ëinnosti, které jsou v rozporu se základními funkcemi uveden˝mi  
  v†indexu,
  nenávratné poökozování p˘dního povrchu,
  zmÏny vodního reûimu pozemk˘, pokud nejsou v zájmu ochrany p¯írody a  
  ochrany lesa,
  provádÏní terénních úprav znaËného rozsahu,
  zneökodÚování odpad˘,
  v˝stavba za¯ízení pro Ëinnosti velkov˝robního nebo  intenzivního charakteru, 
  v˝stavba a Ëinnosti nesouvisející s funkcemi zastoupen˝mi v  dané zónÏ   
  (jmenovitÏ v˝stavba staveb pro pobytovou rekreaci a  zahrádká¯sk˝ch chat). 

 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: veökeré Ëinnosti musí b˝t v†souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajinného  
  rázu, 
  p¯ed realizací nov˝ch nezbytnÏ nutn˝ch (doËasn˝ch) staveb a opat¯ení, která  
  p¯ímo souvisejí se zastoupen˝mi funkcemi, je vhodné zpracovat a projednat  
  p¯imÏ¯en˝m zp˘sobem studii, která ovÏ¯í jejich dopady na území a na ostatní  
  funkce (o nutnosti po¯ízení územní studie rozhodne stavební ú¯ad),
  nové oplocování pozemk˘ v†krajinné zónÏ je obecnÏ neûádoucí, p¯ípustné je  
  jen ve vybran˝ch nezbytn˝ch p¯ípadech (nap¯. lesní ökolky, ochranná pásma  
  vodních zdroj˘ I. stupnÏ, zahrady p¯ilehlé ke stavebním pozemk˘m), 
  o nutnosti nového oplocování pozemk˘ rozhodne v jednotliv˝ch p¯ípadech  
  stavební ú¯ad.

 Pozn.: Uspo¯ádání funkËního vyuûití ploch je vymezeno ve v˝kresu Ë. A2 (Hlavní v˝kres).

 Dalöí podmínky prostorového uspo¯ádání a poûadavky na umisùování staveb pro jednotlivé zastavitelné 
plochy a plochy p¯estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce návrhu ÚP Lhotka.

g) Vymezení ploch pro asanaci s právem vyvlastnÏní 
 Územním plánem Lhotka nejsou vymezeny plochy pro asanaci s právem vyvlastnÏní.

h) Vymezení ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s moûností vyvlastnÏní a s moûností uplatnÏní  
 p¯edkupního práva 
 Územním plánem Lhotka nejsou vymezeny plochy a koridory ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s 
moûností vyvlastnÏní.

 Jako ve¯ejnÏ prospÏöná stavba a opat¯ení, pro kterou je moûné uplatnit p¯edkupní právo jsou vymezeny tyto 
plochy:

 Ve¯ejné prostranství:
PP1  plocha ve¯ejného prostranství k.ú. Lhotka u Ho¯ovic pozemková 
  - komunikace parcela KN Ë.: 66/1; 57
PP2  plocha ve¯ejného prostranství k.ú. Lhotka u Ho¯ovic pozemková 
  - komunikace parcela KN Ë.: 489/13; 489/11

 p¯edkupní právo: Obec Lhotka
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 Rozsah ploch pro ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a opat¯ení s moûností uplatnÏní p¯edkupního práva je vymezen 
ve v˝kresu Ë. A3 (V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací).

i) Vymezení plochy územní rezervy
 Územním plánem Lhotka není vymezena plocha územní rezervy.
 

j) Vymezení ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií
 Územním plánem Lhotka jsou vymezeny plochy Z1, Z4 a Z7 s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií.
 P¯edmÏtem ¯eöení územní studie bude zejména návrh ËlenÏní lokality na stavební pozemky tak, aby byla 
zajiötÏna koordinace poûadavk˘ vlastník˘ pozemk˘ a zajiötÏna moûnost dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé 
plochy. 
 Lh˘ta pro po¯ízení územní studie a její schválení po¯izovatelem je stanovena na 5 let od vydání územního 
plánu. Rozsah plochy s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií je vyznaËen graficky ve v˝kresu Ë. A1 návrhu ÚP  
(V˝kres základního ËlenÏní území).

k) Vymezení ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití regulaËním plánem
 Územním plánem Lhotka není vymezena plocha s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití regulaËním plánem.

l) Vymezení staveb s podmínÏn˝m zpracováním projektové dokumentace projektantem 

- Pro navrhované stavby v rámci zastavitelné plochy Z 7 m˘ûe architektonickou Ëást projektové   
 dokumentace vypracovávat jen autorizovan˝ architekt. Jedná se o silnÏ pohledovÏ exponované území v  
 kontaktu s historickou zástavbou. 
- V p¯ípadÏ zásahu do hmotového tvarosloví v rámci p¯estavbové plochy P1 je dána podmínka, ûe pro  
 navrhovanou stavbu m˘ûe architektonickou Ëást projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovan˝  
 architekt.

m) Údaje o poËtu list˘ územního plánu a poËtu v˝kres˘
 Textová Ëást Územního plánu Lhotka má 11 Ëíslovan˝ch stran, titulní list a 2 neËíslované strany (údaje o 
po¯izovateli a projektantovi, záznam o úËinnosti a obsah. Grafická Ëást návrhu ÚP má 3 v˝kresy (A1. V˝kres základního 
ËlenÏní území, A2. Hlavní v˝kres, A3. V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací).
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