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a) vymezení zastavěného území 
 

Zastavěné území se vymezuje dle zákresu ve výkresech grafické části územního plánu - B1. Základní 
členění území a B2.a. Hlavní výkres. Zastavěné území je vyznačeno ke dni 5.1.2018 5. 12. 2020. 
 
 
 
b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
 b.1. koncepce rozvoje území obce 

Cílem koncepce rozvoje území obce je vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj území. Jedná se o 
zajištění podmínek pro : 
- stabilizaci a zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel, 
- zvýšení počtu pracovních míst, 
- rozšíření služeb občanského vybavení, 
- technické vybavení území, 
- ekologickou stabilitu a ochranu hodnot území. 
Tohoto cíle  bude dosaženo prostřednictvím následujících zásad celkové koncepce rozvoje : 

 nová výstavba bude realizována v navržených zastavitelných plochách a plochách 
přestavby; pro tyto plochy bude zajištěno připojení na dopravní a technickou infrastrukturu; 

 budou realizovány navržené stavby dopravní a technické infrastruktury; 

 budou realizována veřejně prospěšná opatření zajišťující ochranu, ekologickou stabilitu, 
prostupnost a retenci území. 

  
 
 b.2. koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

Územním plánem jsou chráněny a navrženy k rozvoji následující hodnoty území : 

 charakter území - ochrana a rozvoj je zajištěn stanovením podmínek pro využití ploch v 
zastavěném území, v zastavitelných plochách a plochách přestavby, v krajině. 

 kulturní hodnoty - jsou respektovány objekty zapsané v seznamu kulturních památek, je 
respektována navržená hranice městské památkové zóny města Vamberk a jsou stanoveny 
specifické podmínky využití zastavitelné plochy na náměstí.  

 přírodní a krajinné hodnoty - ochrana a rozvoj jsou zajištěny stanovením podmínek pro 
využití ploch v krajině; navrženy jsou nové plochy krajiny a je vymezen systém ekologické 
stability území; jsou respektována hodnotná přírodní území a významné krajinné prvky; 
zastavitelné plochy jsou navrhovány pouze v návaznosti na zastavěná území, nejsou 
navrhovány ve volné krajině. 

 v oblasti typický charakter venkovské zástavby – ochrana a rozvoj je zajištěn požadavkem 
na prostorové řešení zástavby ve venkovských částech města s nenarušenou urbanistickou 
strukturou a venkovskou zástavbou, která tvoří s okolním krajinným prostředím harmonický 
celek. Typický charakter venkovské zástavby je zde představován přízemnímu objekty            
s výhradně sedlovou střechou o sklonu  35 – 45

0
, s podélnou i kolmou orientací hlavní 

hmoty objektů vůči veřejnému prostoru. Převažuje obdélníkový půdorys, nejsou však 
vyloučeny i půdorysy ve tvaru písmen L a U.  

 
 
 
c) urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití,  zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
 

c.1. urbanistická koncepce a kompozice, plochy s rozdílným způsobem využití 
Návrh urbanistické koncepce vychází ze základní diferenciace řešeného území do následujících 
oblastí : 

 město - intenzivní rozvoj 
Oblast města Vamberk, do níž jsou koncentrovány stávající i navržené zastavitelné plochy a 
plochy přestaveb, které jsou svým charakterem slučitelné s funkcí města. Jedná se zejména o 
plochy čistého bydlení v rodinných domech, bydlení v bytových domech, smíšené obytné plochy 
městského typu, plochy občanského vybavení, plochy výroby a skladování průmyslové a 
řemeslné výroby a plochy technické a dopravní infrastruktury. Cílem urbanistické koncepce je 
účelné uspořádání města, vytvoření podmínek pro jeho rozvoj a využití jeho dispozic pro trvalý 
rozvoj celého řešeného území a posílení centra města. 
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 venkovská sídla - přiměřený rozvoj 

Oblast zastavěných území Pekla a Merklovic, do nichž jsou koncentrovány stávající a 
navrhované plochy slučitelné s charakterem venkovských sídel. Jedná se zejména o smíšené 
obytné plochy venkovského typu, které umožňují drobné hospodaření a využití stávajících 
objektů k rekreačnímu bydlení. Zachovány jsou plochy zemědělské výroby. Cílem urbanistické 
koncepce je vytvořit podmínky pro přiměřený rozvoj venkovských sídel, zachovat jejich 
venkovský charakter a zamezit zakládání satelitních skupin rodinných domů bez dostatečné 
technické a dopravní infrastruktury. 

 zemědělská krajina - hospodaření 
Oblast s převahou intenzivně zemědělsky obhospodařovaných půd, která navazuje na 
venkovská sídla v severní a jižní části území. Ve volné zemědělské krajině nejsou navrhovány 
žádné zastavitelné plochy. Bloky orných půd jsou doplněny návrhem interakčních prvků ÚSES. 

 přírodní krajina - rekreace, ochrana přírody a krajiny 
Oblast lesních celků ve východní části řešeného území a jižní výběžek území - Mníšek. Jedná 
se o ekologicky nejstabilnější přírodní plochy. V této oblasti jsou vymezeny prvky ÚSES, v 
omezené míře jsou navrženy plochy rekreace - chaty a rekreační louky. Ostatní zastavitelné 
plochy nejsou ve volné přírodní krajině navrhovány. 
 

Plochy s rozdílným způsobem využití: 

Územním plánem jsou stanoveny následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž podrobné 
podmínky jsou stanoveny v kap. f) ÚP:  

 
- BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ - BI  
- BYDLENÍ HROMADNÉ - BH  
- SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ - SM  
- SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ - SV  
- OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT - OS  
- REKREACE – INDIVIDUÁLNÍ - RI  
- REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY - RZ  
- OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ – OK, OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ - OV 
- OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY - OH 
- VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH - PP 
- VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ - PZ 
- DOPRAVA SILNIČNÍ – DS  
- DOPRAVA DRÁŽNÍ – DD,  
- ENERGETIKA – TE, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – TW, SPOJE, ELEKTRONICKÉ 

KOMUNIKACE – TS, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - TO  
- VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY - VD  
- VÝROBA LEHKÁ – VL 
- VÝROBA ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÁ – VZ 
- TĚŽBA NEROSTŮ – DOBÝVÁNÍ – GD 
- ZEMĚDĚSKÉ – AZ 
- SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – MN 
- LESNÍ – LE 
- VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ JINÉ - WT 
- ZELEŇ – ZAHRADY A SADY - ZZ 
- ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU- ZP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.2. vymezení zastavitelných ploch 
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Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznačeny ve výkresu B1. Základní členění území a B2.a. Hlavní 
výkres. 
 

označení 
plochy 

využití plochy 
specifické podmínky 
využití 

územní 
studie 

regulační 
plán 
prvky 

zásady 
etapizace 

ZBrd1 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

ZBrd1a 
 

bydlení čisté -  
rodinné domy 
Bačinka 

Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 ano ano - 

ZBrd1b 
 

bydlení čisté -  
rodinné domy 
Bačinka 

Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 ano ano - 

ZBrd2 
bydlení čisté -  
rodinné domy 
Bačinka 

1. Územní studie plošně stanoví etapizaci 
zástavby v závislosti na dopravní a 
technické infrastruktuře. 
2. V rámci územní studie, která je 
podmínkou pro rozhodování, bude 
navrženo řešení dopadů hluku ze 
přeložky silnice I/14. 
3. Stavby rodinných domů v jižní části 
území budou řešeny tak, aby 
nevznikaly nároky na ochranu proti 
nepříznivým účinkům dopravy, 
zejména hluku. 

ano - - 

ZBrd2a 
ZBrd2b 

bydlení čisté -  
rodinné domy 
Bačinka 

Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 - ano - 

ZBrd3a  
bydlení čisté -  
rodinné domy 

Stavby rodinných domů budou řešeny 
tak, aby nevznikaly nároky na ochranu 
proti nepříznivým účinkům dopravy, 
zejména hluku. 

- - - 

ZBrd3b 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

 Stavby rodinných domů budou řešeny 
tak, aby nevznikaly nároky na ochranu 
proti nepříznivým účinkům dopravy, 
zejména hluku. 

- - - 

ZBrd3c 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

Stavby rodinných domů budou řešeny 
tak, aby nevznikaly nároky na ochranu 
proti nepříznivým účinkům dopravy, 
zejména hluku.na silnici I/14 

- - - 

ZBrd4 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

ZBrd5 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

ZBrd6 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

ZBrd7 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

ZBrd9 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

ZBrd10 
ZBrd10a 

bydlení čisté -  
rodinné domy 

- ano - - 

Brd12 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

Brd14 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

Brd17 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

Brd18 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

Brd19 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

Bbd1 
bydlení - bytové domy, 
řadové rodinné domy, 
terasové domy 

1. Územní studie vymezí plochy pro 
výstavbu bytových domů, řadových 
rodinných domů a terasových domů. 
2. Výstavba obytných objektů je možná 
až po zprovoznění přeložky silnice I/14 
(3.etapy obchvatu Vamberka). 

ano - - 

ZBbd2 
bydlení - bytové domy 
řadové rodinné domy, 
terasové domy 

Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 ano ano - 

ZBsv4 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 
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Bsv5a 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

ZBsv5b 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Na severní hranici plochy bude 
ponechán pás pozemku v šíři min. 4  m 
pro rozšíření místní komunikace 

- - - 

ZBsv6 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Na severní hranici plochy bude 
ponechán pás pozemku v šíři min. 4  m 
pro rozšíření místní komunikace 

- - - 

ZBsv7 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

ZBsv8 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

ZBsv9 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

ZBsv12 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Při návrhu obytných objektů a 
chráněných venkovních prostorů bude 
zvážena ochrana proti hluku z dopravy 
na silnici I/11 (bariérové domy apod.). 

- - - 

ZBsv13 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Při návrhu obytných objektů a 
chráněných venkovních prostorů bude 
zvážena ochrana proti hluku z dopravy 
na silnici I/11 (bariérové domy apod.). 

- - - 

ZBsv14 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

ZBsv14a 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 1000 m

2 - - - 

ZBsv14b 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 1500 m

2 - - - 

ZBsv16 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

ZBsv17 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

ZBsv18 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

ZBsv20 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

ZBsv20a 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

ZBsv26 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 2000 m

2 

Zástavba bude respektovat v oblasti 
typický charakter venkovské zástavby 
jako hodnotu řešeného území (viz 
kap.b.2) 

- - - 

ZBsv27 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 1000 m

2 

Zástavba  rodinných domů bude 
řešena tak, aby nevznikaly nároky na 
ochranu proti hluku z areálu výroby, 
RD budou umístěny podél komunikace 
vedené po severní straně lokality  

- - - 

ZBsv28 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

-  - - - 

ZBsv29 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Zástavba bude respektovat v oblasti 
typický charakter venkovské zástavby 
jako hodnotu řešeného území (viz 
kap.b.2) 

- - - 

ZBsv30 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 1000 m

2 

Zástavba bude respektovat v oblasti 
typický charakter venkovské zástavby 
jako hodnotu řešeného území (viz 
kap.b.2) 

- - - 

ZBsv31 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Zástavba rodinných domů bude řešena 
tak, aby nevznikaly nároky na ochranu 
proti hluku z dopravy na silnici I/11, 
min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 2500 m

2
 

- - - 

ZBsv32 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

Min. výměra pozemku pro umístění RD 
či objektu rekreace 1000 m

2
-  

- - - 

Rs1 
sportovně rekreační 
areál, hřiště 

- 
 

- - - 

ZRch1 rekreační chaty - - - - 

ZRch2 rekreační chaty - - - - 
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ZRch4 
rekreační chaty 
Kulhavův kopec 

Využití plochy je podmíněno realizací 
přístupové komunikace. 

- - - 

ZRch5 rekreační chaty - - - - 

ZOv2 
občanské vybavení 
Na Bačince 

1. V ploše jsou nepřípustná veškerá 
připojení na silnici I/11 a přeložku silnice 
I/14. 
2. V ploše je přípustné budovat pouze 
takové stavby a zařízení, které 
nevyžadují splnění požadovaných 
hygienických limitů pro obtěžování 
hlukem ze silniční dopravy. 

- - - 

Ov3 občanské vybavení 

1. V ploše jsou nepřípustná veškerá 
připojení na silnici I/11 a přeložku 
silnice I/14. 
2. V ploše je přípustné budovat pouze 
takové stavby a zařízení, které 
nevyžadují splnění požadovaných 
hygienických limitů pro obtěžování 
hlukem ze silniční dopravy. 

- - - 

Ov4 občanské vybavení 

1. V ploše jsou nepřípustná veškerá 
připojení na silnici I/11 a přeložku 
silnice I/14. 
2. V ploše je přípustné budovat pouze 
takové stavby a zařízení, které 
nevyžadují splnění požadovaných 
hygienických limitů pro obtěžování 
hlukem ze silniční dopravy. 

- - - 

ZOv5 občanské vybavení 

V ploše jsou nepřípustná veškerá 
připojení na silnici I/11 a přeložku 
silnice I/14. 
1. dopravní napojení na silnici I/11 bude 
řešeno prostřednictvím stávajícího 
napojení nebo koncepčně pro celou 
plochu v jiném místě  v souladu 
s normovými požadavky  
2. V ploše je přípustné budovat pouze 
takové stavby a zařízení, které 
nevyžadují splnění požadovaných 
hygienických limitů pro obtěžování 
hlukem ze silniční dopravy. 

- - - 

ZOv6 
ZOv6a 
ZOv6b 

občanské vybavení, 
 

1. V ploše jsou nepřípustná veškerá 
připojení na silnici I/11 a přeložku 
silnice I/14. dopravní napojení na silnici 
I/11 bude řešeno prostřednictvím 
stávajícího napojení nebo koncepčně 
pro celou plochu v jiném místě  
v souladu s normovými požadavky  
2. V ploše je přípustné budovat pouze 
takové stavby a zařízení, které 
nevyžadují splnění požadovaných 
hygienických limitů pro obtěžování 
hlukem ze silniční dopravy. 

   

ZOv7 občanské vybavení 

Dopravní napojení na silnici I/11 bude 
řešeno prostřednictvím stávajícího 
napojení nebo koncepčně pro celou 
plochu v jiném místě  v souladu 
s normovými požadavky  
V ploše je přípustné budovat pouze 
takové stavby a zařízení, které 
nevyžadují splnění požadovaných 
hygienických limitů pro obtěžování 
hlukem ze silniční dopravy. 
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Ds-g1 řadové garáže - - - - 

Ds-g2 
ZTo1 

řadové garáže 
tecgnikcá 
infrastruktura – 
nakládání s odpady 

Plocha bude sloužit jako sběrný dvůr    

Dk-p2 
parkoviště pro 
základní školu 

Parkoviště zakončí automobilovou 
dopravu na ulici Komenského, na něj 
naváže pěší zóna. 

- - - 

Dk-p6 
veřejné parkoviště 
pro sportovně 
rekreační areál 

- - - - 

ZDk-k1 
místní komunikace 
Na Bačince 

- - - - 

ZDk-k2 
místní komunikace  
Nad cihelnou 

- - - - 

ZDk-k3 
místní komunikace 
Jůnova 

- - - - 

Dk-k4 
místní komunikace 
kotelna ESAB 

Stavba komunikace je podmíněna 
zrušením stávajícího sjezdu z obchvatu 
silnice I/11. 

- - - 

Dk-k6 
místní komunikace 
k parkovišti p6 

- - - - 

ZDk-k7 
místní komunikace 
Kulhavův kopec 

- - - - 

ZDk-k8 
místní komunikace 
Hradisko 

- - - - 

ZDk-k10 
místní komunikace 
Helouska 

- - - - 

ZDk-k12 
místní komunikace 
ulice Šafaříkova 

- - - - 

ZDk-k15 
místní komunikace, 
cyklostezka 

- - - - 

ZDk-k22 
ZDk-k22a 

místní komunikace 
Zakopanka - 
Hradisko 

- - - - 

ZDk-k27 
komunikační systém 
Masna a okolí 

budou respektovány navržené prvky 
regulačního plánu 

ano ano - 

ZDk-k28 
stezka pro pěší a 
cyklisty do Lupenice 

- dle KoPÚ, bude zároveň sloužit pro 
přístup na navazující pozemky 

- - - 

Ti1 
technická 
infrastruktura 

Stavby nebudou zhoršovat průtok 
záplavových vod. 

- - - 

ZVs1 
výrobní služby, 
řemeslná výroba 

- - - - 

ZVs2 
výrobní služby, 
řemeslná výroba 

- - - - 

ZVs3 
výrobní služby, 
řemeslná výroba 

- - - - 

Vs4 
výrobní služby, 
řemeslná výroba 

- - - - 

ZVs5 
výrobní služby, 
řemeslná výroba 

- - - - 

ZVs6 
výrobní služby,  
řemeslná výroba 

- - - - 

ZVp1 
průmyslová výroba a 
skladování 

- - - - 

ZVp2 
průmyslová výroba a 
skladování 

- - - - 

ZVp3 
průmyslová výroba a 
skladování 

- - - - 

ZBrd21 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

Využití plochy je podmíněno zajištěním 
zásobování staveb pitnou vodou. 

- - - 

Bsv21 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

Bsv24 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

- - - - 

Bsv25 
smíšené bydlení 
venkovského typu 

1. Plocha je určena pro umístění 
doplňkových staveb, zejména bazénu 
2. V silničním ochranném pásmu 
nebudou umisťovány stavby 
podléhající splnění hygienických limitů 

- - - 

ZPz6 zeleň veřejná - - ano  

ZZz1 zeleň soukromá - - - - 
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c.3. vymezení ploch přestavby 
Vymezené plochy přestavby jsou vyznačeny ve výkresu B1. Základní členění území a B2a. Hlavní 
výkres. 
 

označení 
plochy 

využití plochy 
specifické podmínky 
využití 

územní 
studie 

regulační 
plán 
prvky 

zásady 
etapizace 

PBsm1 

Smíšená obytná 
plocha městského typu 
v lokalitě 
Pod městem. 
Bydlení v bytových 
nebo polyfunkčních 
domech, občanská 
vybavenost a služby 
nevýrobního 
charakteru, parkoviště 
pro průmyslový obvod, 
veřejná zeleň. 

1. Stávající objekty v ploše je možné 
dočasně využívat jako podnikatelské 
inkubátory. 
2. Nové stavby budou mít maximálně 4 
nadzemní podlaží.  
3. Bude respektován stávající i 
navržený systém automobilových a 
pěších přístupů do území. 
4. Veškeré sítě technického vybavení 
budou řešeny jako podzemní. 
5. bude respektována parková úprava 
v jižní části plochy 

ano - - 

PBsm2 

Smíšená obytná 
plocha městského typu 
na náměstí. 
Bydlení v bytovém 
nebo polyfunkčním 
domě, občanské 
vybavení,  
nevýrobní služby. 

1. Stavba na této ploše je významnou 
stavbou ve smyslu §18 zákona 
č.360/92 Sb. 
2. Stavba bude navazovat na stávající 
uliční čáry tvořené linií fasád sousedních 
budov. 
3. Výška stavby bude minimálně po 
římsy sousedních budov. 
4. Stavba bude řešena jako dostavba 
nároží náměstí.  

- - - 

PBsm3 
smíšená obytná - 
městská 

- - - - 

Bsm4 
smíšená obytná - 
městská 

- ano - - 

PBsm5 

Smíšená obytná 
plocha městského typu 
v lokalitě 
Pod městem. 
Bydlení v bytových 
nebo polyfunkčních 
domech, občanská 
vybavenost a služby 
nevýrobního 
charakteru, parkoviště 
pro průmyslový obvod, 
veřejná zeleň. 

1. Nové stavby budou mít maximálně 4 
nadzemní podlaží, přičemž bude 
zástavba přizpůsobena navazující 
zástavbě.  
2. Veškeré sítě technického vybavení 
budou řešeny jako podzemní. 
 

ano - - 

PBbd1a 
PBbd1b 
PBbd1c 
PBbd1d 

bydlení - bytové domy Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 ano ano  

PBbd2 bydlení - bytové domy Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 - - - 



  Příloha  Změny č. 4 - ÚP Vamberk 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 8 

Ov1 
občanské vybavení 
v lokalitě bývalé 
Masny 

1. Součástí hlavní stavby bude 
městské záchytné parkoviště a 
zastávka autobusové regionální 
dopravy. 
2. V případě využití plochy pro stavbu 
supermarketu budou součástí stavby 
kromě výše uvedeného také podzemní 
parkovací a garážovací stání. 

- - - 

POv8 
občanské vybavení 
 

Plocha je určena pro zázemí 
technických služeb města 

- - - 

PPz1 
veřejné prostranství - 
park, veřejná zeleň 

Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 - ano - 

PPz1a 
PPz1b 
PPz1c 

veřejné prostranství - 
park, veřejná zeleň 

Viz prvky regulačního plánu v kap. f.1 ano ano  

Pz3 
veřejné prostranství - 
park, veřejná zeleň 

    

PPz7 
veřejné prostranství - 
park, veřejná zeleň 

- - - - 

Ds-b1 
autobusové nádraží, 
veřejné parkoviště 

Budou odstraněny stávající řadové 
garáže. 

- - - 

Ds-p1 
veřejné parkoviště, 
autobusová stání 

Budou odstraněny stávající řadové 
garáže, na dopravní plochu naváže 
pěší zóna. 

- - - 

Dk-p3 
veřejné parkoviště 
u hřbitova 

Bude odstraněn stávající objekt  
občanského vybavení. 

- - - 

PDs-p7 veřejné parkoviště Budou odstraněny stávající stavby - - - 

PDk-p5 
veřejné parkoviště nebo 
hromadné garáže 
na sídlišti Jiráskova 

Stavby řadových a jednotlivých garáží 
jsou nepřípustné, parkoviště je možné 
nahradit pouze hromadnými garážemi. 

- - - 

Brd20 
bydlení čisté -  
rodinné domy 

- - - - 

Vp4 
průmyslová výroba a 
skladování 

1.  realizace staveb bude řešena tak, 
aby byly zajištěny volné pohledové 
průzory na centrum města  s kostelem  
Sv. Prokopa ze Smetanova nábřeží 
2.  V navazujících řízeních bude 
prokázáno splnění hygienických limitů 
hluku z provozu v ploše Vp4 vůči 
navazující zástavbě, v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech  

3. S ohledem na polohu v záplavovém 
území bude v další fázi provedeno 
hydrotechnické posouzení, za účelem 
prokázání míry ovlivnění odtokových 
poměrů 

- - - 

Pz4 
Veřejné prostranství – 
park, veřejná zeleň 

- - - - 

Pz4a 
Veřejné prostranství – 
park, veřejná zeleň 

1. Podél Zdobnice bude vedena stezka 
pro pěší a cyklisty s doprovodnými 
plochami zeleně  2. V rámci plochy 
bude realizován pás vzrostlé  zeleně  

- - - 

PTo1 
technická infrastruktura 
– nakládání s odpady 

- - - - 

 
 



  Příloha  Změny č. 4 - ÚP Vamberk 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 9 

c.4. vymezení systému sídelní zeleně 
Systém sídelní zeleně je vyznačen ve výkresu B2.a. Hlavní výkres 
Sídelní zeleň je vymezena : 
- stávajícími plochami veřejných prostranství - park, veřejná zeleň 
- navrženými plochami veřejných prostranství - park, veřejná zeleň: PPz1, Pz2, Pz3, Pz4, PZ4a, Pz5 
- smíšenými plochami nezastavěného území, které se nacházejí uvnitř hranice zastavěného území 
- navrženými smíšenými plochami nezastavěného území, které navazují na hranici současně 

zastavěného území : T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, včetně navrženého zatravnění dle KoPÚ. 
Systém sídelní zeleně je doplněn stanovením koeficientu zeleně v podmínkách využití ploch s 
rozdílným způsobem využití. 

 
 
 
d) koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů 
pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 
 
 d.1.  dopravní infrastruktura 
   
  d.1.1. silnice a dopravní vybavení 

- obchvat města 
Bude realizována 3. stavba obchvatu města - přeložka silnice I/14 v jižní části řešeného 
území (na stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí). Stavba zasahuje na k.ú. Doudleby 
nad Orlicí, k.ú. Vamberk a k.ú. Záměl.  
Plně realizován. 
- silnice I. třídy 
je vymezen koridor CPZ-DS4a zasahující do severního okraje  k.ú. Vamberk pro obchvat 
Lupenice jako součást  II. etapy obchvatu města Rychnov nad Kněžnou. Koridor je vymezen 
pro stavbu hlavní a některé ze staveb vedlejších (souvisejících) mohou zasahovat i mimo 
vymezený koridor. 
- zastávky hromadné dopravy 
na silnici I/11 jsou stabilizovány zastávky hromadné opravy, z důvodu jejich významu pro 
obsluhu města autobusovou dopravou jsou zařazeny mezi veřejně prospěné stavby. 
 - čerpací stanice pohonných hmot 
Stavbu čerpací stanice pohonných hmot lze realizovat ve vymezené ploše Ov6. Podmínkou 
povolení stavby je realizace navrženého sjezdu (komunikace k4) z obchvatu silnice I/11 a 
zrušení sjezdu stávajícího (asanace A1).  
- garáže   
Je navrženo vymístění řadových garáží v prostoru před vlakovým nádražím -v ploše přestavby 
Ds-b1 a řadových garáží na ulici Radniční - v ploše přestavby Ds-p1. 
Jako náhradní a nové plochy pro stavbu řadových garáží jsou vymezeny zastavitelné plochy 
Ds-g1 a Ds-g2. Stavby řadových garáží jsou přípustné také ve vymezených stávajících i 
navržených plochách bydlení - bytové domy. Výstavba hromadných garáží je možná na ploše 
PDk-p5. 
Ostatní garážování vozidel bude řešeno v samostatných nebo vestavěných garážích na 
vlastních pozemcích.  
 
d.1.2. komunikace, manipulační plochy, parkovací plochy 
- komunikace ZDk-k1 
Návrh místní komunikace z ulice Tyršova do lokality zástavby rodinných domů Bačinka. 
Celková šířka dopravní plochy bude 6,5 m. Vznikne nové křížení se silnicí I/14. 
- komunikace ZDk-k2 
Návrh místní komunikace z ulice Tyršova na ulici Jůnova. Celková šířka dopravní plochy 
bude 6,5 m. Vznikne nové křížení se silnicí I/14. 
- komunikace ZDk-k3 
Návrh rozšíření a úpravy místní komunikace - prodloužení ulice Jůnova. Celková šířka 
dopravní plochy bude 6,5 m.  
- komunikace Dk-k4  
Návrh přemístění stávajícího sjezdu z obchvatu silnice I/11 a nové napojení na komunikaci 
k5. Dopravní zpřístupnění navržených zastavitelných ploch ZOv5, ZOv6, ZOv7 a stávající 
kotelny ESAB, zlepšení výhledových poměrů vjezdu na silnici I/11. 
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- komunikace k5 

Návrh rozšíření a úpravy místní komunikace z ulice Jánova do lokality Popluží. Celková 
šířka dopravní plochy bude 6,5 m. 
- komunikace Dk- k6 
Návrh místní komunikace z ulice Žižkova ke sportovně rekreačnímu areálu - koupališti. 
Komunikace bude zakončena parkovištěm p6. Celková šířka dopravní plochy bude 6,5 m. 
Vznikne nové křížení se silnicí III/3193. 
- komunikace ZDk-k7 
Návrh místní komunikace k chatám na Kulhavově kopci. Celková šířka dopravní plochy 
bude max. 6,5 m. 
- komunikace ZDk-k8 
Návrh místní komunikace k chatám nad Pekelcem. Celková šířka dopravní plochy bude 
max. 6,5 m. 
- komunikace k9 
Návrh rozšíření a úpravy místní komunikace do lokality Podřezov. Úprava křížení se silnicí  
III/3193, zlepšení výhledových poměrů. Celková šířka dopravní plochy bude 6,5 m. 
- komunikace ZDk-k10 

Návrh rozšíření a úpravy místní komunikace do lokality Helouska. Celková šířka dopravní 
plochy bude 6,5 m. 
- přemostění k11 
Návrh rozšíření a úpravy mostu přes řeku Zdobnici ze Smetanova nábřeží do lokality Pod 
městem (bývalá kasárna nový areál PEWAG) pro automobilovou dopravu, kde bude 
umístěno záchytné parkoviště p7. 
- komunikace ZDk-k12 
Návrh propojení ulice Šafaříkova a Na Struhách, úprava povrchu komunikace, odstranění 
oplocení. Celková šířka dopravní plochy se nemění. 
- komunikace k13 
Zajištění přístupu k pozemkům stávající místní komunikací, která propojuje ulici Na Struhách 
a Jiráskova. Celková šířka dopravní plochy se nemění. 
- komunikace k13a 
Zajištění přístupu k pozemkům v sídlišti bytových domů v ulici Jiráskova.  
- komunikace k14 
Zajištění přístupu k pozemkům v lokalitě na Mníšku stávající místní komunikací. Celková 
šířka dopravní plochy se nemění. 
- komunikace k15 
Zajištění přístupu k navržené zastavitelné ploše Ti1 pro městskou čistírnu odpadních vod a 
městský komunální provoz stávající místní komunikací z ulice Na Kameni a Förstrova. 
Celková šířka dopravní plochy bude max. 6,5 m. Přístupová komunikace k ČOV v k.ú. 
Doudleby nad Orlicí bude zároveň sloužit pro cyklistické propojení města Vamberka 
s městem Doudleby nad Orlicí. 
- komunikace k16  
Zajištění přístupu k navrženým zastavitelným plochám Brd1 a Pz1 a k pozemkům 
městského hřbitova stávající místní komunikací. Celková šířka dopravní plochy se nemění. 
- komunikace k17 
Zajištění přístupu k pozemkům stávající místní komunikací v lokalitě Zářečí. Celková šířka 
dopravní plochy se nemění. 
- komunikace k18 
Zajištění přístupu k pozemkům stávající místní komunikací v lokalitě Draha - Kouty. Celková 
šířka dopravní plochy se nemění. 
- komunikace k19 

Zajištění přístupu k pozemkům stávající místní komunikací v Pekle - v lokalitě Matějovská. 
Celková šířka dopravní plochy se nemění. 
- komunikace k20 
Zajištění přístupu k pozemkům a navrženým zastavitelným plochám Bsv17 a Bsv18 stávající 
místní komunikací v Pekle. Celková šířka dopravní plochy se nemění. 
- komunikace k21 
Zajištění přístupu k pozemkům stávající místní komunikací v lokalitě Roští - Zakopanka. 
Celková šířka dopravní plochy se nemění. 
- komunikace ZDk-k22, ZDk-k22a 
Návrh místní komunikace a zajištění přístupu stávající komunikací k pozemkům z lokality 
Zakopanka do lokality Hradisko. Celková šířka dopravní plochy max. 6,5 m. 
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- komunikace k23, k24, k25, k26 

Zajištění přístupu k pozemkům stávajícími úseky místních komunikací v Merklovicích. 
Celková šířka dopravních ploch se nemění. 
- komunikace ZDk-k27 
Navržený komunikační systém v lokalitě Masna a v navazujících plochách pro rozvoj bydlení 
v rodinných domech. 
- parkoviště Ds-p1 
Návrh dopravní plochy Ds-p1, která zakončí automobilovou dopravu na ulici Radniční 
záchytným městským parkovištěm o kapacitě cca 70 stání. Na dopravní plochu bude 
navazovat pěší komunikace. Realizace parkoviště a přístupová dopravní plocha vyžaduje 
vymístění (odstranění) stávajících 15ti řadových garáží. 
- parkoviště Dk-p2 
Návrh parkovací plochy Dk-p2 pro základní školu o kapacitě cca 12 stání, která zakončí 
automobilovou dopravu na části ulici Komenského. Na parkoviště naváže pěší zóna - z části 
ulice Komenského bude mezi školou a školním hřištěm vyloučena automobilová doprava, 
dojde k bezpečnému pěšímu propojení sportovišť základní školy a budovy základní školy. 
Část ulice Komenského od náměstí k ploše Bsm4 zůstane pro automobilovou dopravu.  
- parkoviště Dk-p3 
Návrh parkovací plochy Dk-p3 pro městský hřbitov. Předpokládaná kapacita cca 50 stání. 
Realizace parkoviště vyžaduje odstranění stávající nekvalitní stavby maloobchodního 
prodeje čp. 260.  
- parkoviště PDk-p5 
Návrh parkovací plochy Dk-p5 pro sídliště Jiráskova o kapacitě cca 90 stání. Plochu lze 
využít také pro realizaci krytých parkovacích stání, příp. pro stavby hromadných garáží dle 
potřeb obyvatel sídliště.  
- parkoviště Dk-p6 
Návrh parkovací plochy Dk-p6 pro sportovně rekreační areál a koupaliště o kapacitě cca 200 
stání. Přes železniční trať bude přístup k areálu pouze pro pěší a cyklisty. 
- parkoviště PDs-p7 
Návrh kapacitního záchytného parkoviště ve vazbě na vlakové nádraží o kapacitě více než 
100 stání. 

 
  d.1.3. pěší a cyklistická doprava 

- stezka pro pěší a cyklisty s2  
Návrh stezky Na stráni pro pěší a cyklisty nad řekou Zdobnicí. Stezka navazuje na navržené 
cyklistické a pěší trasy. 
- stezka pro pěší a cyklisty s3 
Návrh stezky pro pěší a cyklisty podél Zdobnice vedoucí po hranici plochy přestavby Vp4. 
Stezka zpřístupňuje nábřeží Zdobnice v oblasti areálu bývalých kasáren, bude doplněna 
plochami zeleně a stromořadím. 
- stezka pro pěší a cyklisty ZDk-k28 
Stezka pro pěší a cyklisty do Lupenice s umožněním přístupu zemědělské technicky na 
okolní zemědělsky využívaní pozemky 
- stezka pro pěší a cyklisty ZDk-k15  
Stezka pro pěší a cyklisty do Doudleb nad Orlicí souběžně s místní komunikací 
zpřístupňující ČOV na k.ú. Doudleby nad Orlicí 
- pěší trasy  
Koncepčně je navržen systém vybraných pěších tras navazujících zejména na centrum 
města. Pěší trasa z ulice Komenského na ulici Radniční bude vymezena jako pěší zóna s 
vyloučením veřejné automobilové dopravy.  
- cyklistické trasy 
Koncepčně je navržen systém vybraných cyklistických tras, který spojuje řešené území s 
okolím. Cyklotrasy jsou vedeny po stávajících komunikacích.  
 
d.1.4. autobusová a železniční doprava 
- autobusová stání - autobusové nádraží  
Je navržena plocha Ds-b1, která je určena ke zřízení autobusových stání, resp. 
autobusového nádraží, dálkových a regionálních linek autobusové dopravy. Tato plocha je 
situovaná v prostoru před vlakovým nádražím. Součástí plochy budou veřejná parkovací 
stání. Pro vymístění stávajících řadových garáží je určena náhradní plocha Ds-g1. 
Autobusová stání dálkových a regionálních linek autobusové dopravy lze umístit také ve 
vymezené ploše Ds-p1, která je určena pro zřízení městského záchytného parkoviště. 
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Součástí navrhovaného řešení je vymístění autobusových stání (nikoli autobusových 
zastávek) z prostoru náměstí a kultivace znehodnoceného prostoru před vlakovým 
nádražím. 
Autobusové nádraží je stabilizováno při ulici Tyršova, v rámci plochy PDs-p2 ve vzabě na 
vlakové nádraží se počítá rovněž s realizací autobusových stání. 
 
- autobusové zastávky b2, b3, b5 
Jsou navrženy nové autobusové zastávky : b2 - Masna, b3 - Sokolovna, b5 - Cihelna. 
V železniční dopravě nejsou navrhovány žádné změny. 

 
 d.2. technická infrastruktura    

Koncepce technické infrastruktury je graficky vyjádřena prostřednictvím směrových os a 
symbolů (bez vztahu k jednotlivým pozemkům, vyjma veřejně prospěšných staveb). 
Umístění vlastních sítí a zařízení technické infrastruktury na konkrétní pozemky bude 
předmětem navazujících dokumentací. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití jsou stanoveny tak, že v rámci koncepčního řešení nejsou vyloučeny změny tras 
jednotlivých stávajících vedení a realizace nových vč. souvisejících zařízení (vždy v souladu 
s podmínkami využití konkrétní plochy s rozdílným způsobem využití). 

   
d.2.1. zásobování pitnou vodou 
Stávající systém zásobování pitnou vodu je vyhovující a dostačující i pro navržený rozvoj 
území. Nepoužívané gravitační zdroje vody v Pekle, Merklovicích a Podřezově budou 
zakonzervovány pro případ řešení krizových situací. Pro posílení vodovodní sítě lze v případě 
potřeby zapojit do skupinového vodovodu stávající nevyužívané vodní zdroje - vrt Park (5l/s) a 
vrt Vamberecké maso a uzeniny (11l/s). 
Koncepčně jsou navrženy následující změny v systému zásobování pitnou vodou : 
- propojení skupinového vodovodu Vamberk s vodárenskou skupinou Potštejnsko 
Výhledově může být skupinový vodovod Vamberk propojen s vodárenskou skupinou 
Potštejnsko připojením na vodovod Doudleby stávajícím vodovodním řadem, který vede 
kolem navržené ČOV Vamberk až na hranici s k.ú. Doudleby nad Orlicí. Stavba přívodní 
větve vodovodního řadu by byla realizována mimo hranice řešeného území - na k.ú. 
Doudleby nad Orlicí.  
- posílení stávajících vodojemů 
Výhledově může dojít k posílení stávajících vodojemů zvýšením akumulace o cca 500m

3
 v 

dolním a cca 250m
3
 v horním tlakovém pásmu.  

- vrt Luka 
Ve stávajícím ochranném pásmu vodního zdroje Luka může být výhledově proveden nový 
vrt, který v případě potřeby nahradí stávající zastaralý vrt. 
- podmínky pro zásobování pitnou vodou nových staveb 
Nové stavby budou připojeny na skupinový vodovod Vamberk.  
Ve výkresu B2.c. je koncepčně vyznačen směr připojení vybraných zastavitelných ploch na 
skupinový vodovod Vamberk. Přípojky vodovodní sítě budou stanoveny podrobnějšími 
projektovými dokumentacemi, ve vybraných zastavitelných plochách a plochách přestavby 
územními studiemi. 

   
  d.2.2. čištění odpadních vod 

Ve výkresu B2.c. jsou vyznačeny lokality, ve kterých bude ponechán stávající způsob 
lokálního a individuálního čištění odpadních vod. Je navrženo centrální odkanalizování obce 
Merklovice s napojením na systém centrálního odkanalizování města Vamberk, který je 
doplněn návrhem městské čistírny odpadních vod a několika kanalizačními sběrači. 
Koncepčně jsou navrženy následující stavby systému odkanalizování území : 
- čistírna odpadních vod Vamberk 
Je navržena stavba vlastní městské čistírny odpadních vod u řeky Zdobnice v prostoru za 
průmyslovým obvodem ESAB. Do navržené čistírny budou odpadní vody přivedeny 
stávajícím kanalizačním sběračem, který bude v úseku od navržené ČOV až ke stávající 
ČOV na katastrálním území Doudleby odpojen. 
Je stabilizována koncepce odvedení odpadních vod z řešeného území na ČOV nacházející 
se v k.ú. Doudleby nad Orlicí. 
- kanalizační sběrač A 
Návrh hlavního kanalizačního sběrače na Smetanově nábřeží a ulici Dvořákova na pravém 
břehu řeky Zdobnice, do kterého budou připojeny stávající a navržené kanalizační stoky z 



  Příloha  Změny č. 4 - ÚP Vamberk 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 13 

oblasti Zářečí a Draha-Kouty (sběrač E). Kanalizační sběrač bude napojen na stávající 
centrální systém odkanalizování u parku Zářeč Bednářovy sady. 
- kanalizační sběrač B 
Návrh kanalizačního sběrače v lokalitě Pod městem - bývalá kasárna. Navržený kanalizační 
sběrač bude přečerpáním napojen na stávající centrální systém odkanalizování v prostoru 
ulice Na Kameni.  
- kanalizační sběrač C 
Návrh kanalizačního sběrače v horní části ulice Dvořákova a v ulici Fibichova. Navržený 
kanalizační sběrač bude napojen na stávající centrální systém odkanalizování v prostoru 
před navrženou městskou čistírnou odpadních vod. 
- kanalizační sběrač D 
Návrh odkanalizování lokality Bačinka s podchycením stávající kanalizace a navržených 
zastavitelných ploch. Sběrač D1 bude realizován v návrhovém období. Bude zaústěn do 
stávající kanalizace u ubytovny Barbora. Jižní část Bačinky bude přečerpávána výtlačným 
potrubím vloženým do samospádového potrubí. Úsek stávající stoky od místa nového 
napojení až k nemovitosti čp. 455 bude odpojen. Odkanalizování nemovitosti čp. 455 se 
nemění. Výsledným řešením odkanalizování území bude odpojení čerpací stanice a napojení 
sběrače D1 v horní i dolní části na sběrač D2, který bude realizován v samospádu a napojen 
na stávající centrální systém odkanalizování v prostoru vrtu Masna. 
- kanalizační sběrač E 
Návrh kanalizačního sběrače v dolní části levého břehu města Vamberk, v lokalitě Draha-
Kouty. Kanalizační stoky budou svedeny shybkou na pravý břeh Zdobnice do navrženého 
kanalizačního sběrače A.   
- kanalizační sběrač F 
Návrh kanalizačního sběrače v lokalitě Forberk, v horní části pravého břehu města. 
Kanalizační sběrač bude napojen na stávající stoku v ulici Jánova, která bude napojena na 
navržený kanalizační sběrač A na Smetanově nábřeží. 
- kanalizační sběrač G 
Návrh hlavního kanalizačního sběrače v obci Merklovice. Navržený kanalizační sběrač bude 
napojen do stávajícího centrálního systému odkanalizování města Vamberk v ulici 
Jiráskova. 
- podmínky pro odkanalizování staveb 
Ve výkresu B2.c. je koncepčně vyznačen směr napojení vybraných zastavitelných ploch na 
centrální systém odkanalizování města Vamberk. Přípojky kanalizační sítě budou stanoveny 
podrobnějšími projektovými dokumentacemi, ve vybraných zastavitelných plochách a 
plochách přestavby územními studiemi. 
Do doby dobudování centrálního systému čištění odpadních vod a odkanalizování území 
bude čištění splaškových vod z nových i stávajících staveb prováděno stávajícím způsobem.  
Nové stavby v lokalitě Bačinka budou do doby vybudování kanalizačního sběrače D připojeny 
na stávající stokovou síť nebo budou mít lokální čištění odpadních vod. 
V případě stavebních úprav a novostaveb objektů, které nejsou připojeny na centrální 
systém čištění odpadních vod, budou stávající septiky kontrolovány a doplněny o půdní filtr 
nebo další stupeň čištění, případně bude vybudována domovní ČOV.  
V území bez možnosti připojení na centrální systém odkanalizování a čištění odpadních vod 
bude čištění odpadních vod prováděno lokálním čištěním - shromažďováním v jímkách a 
předčišťováním v septicích, případně je možné zřízení domovní čistírny odpadních vod s 
možností vypouštění přečištěné vody do vodoteče. Stávající septiky budou v případě 
stavebních úprav kontrolovány a doplněny o půdní filtr nebo další stupeň čištění. Dešťové 
vody budou řešeny vsakem. 
 
d.2.3. nakládání s odpady 
Stávající způsob nakládání s odpady je ponechán. 
Pro kompostárnu je vymezena plocha přestavby ZTo1 a pro sběrný dvůr zastavitelná plocha 
ZTo1. 
 
d.2.4. zásobování plynem 
Stávající systém zásobování plynem je doplněn návrhem několika plynovodů STL ve městě 
Vamberk a plynofikací obce Peklo a Merklovice. Koncepčně je navrženo přeložení 
nadzemního vedení průmyslového kolektoru v oblasti Pod městem. 
Navrženy jsou následující stavby plynovodu : 
- plyn 2 
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Návrh propojení systému zásobování plynem plynovodem STL z Husova náměstí do ulice 
Žamberecká. 
- plyn 3 
Návrh plynofikace oblasti Zářečí - ulice Janáčkova, Vrabcova, Smetanovo nábřeží. Místo 
napojení na stávající plynovod STL v ulici Dvořákova.  
- plyn 4 
Návrh plynofikace ulice Dvořákova a Fibichova. Místo napojení na stávající plynovod STL v 
ulici Dvořákova.  
- plyn 5 
Návrh plynofikace obce Merklovice. Místo napojení na stávající plynovod STL v ulici 
Jiráskova. 
- plyn 6 
Návrh plynofikace obce Peklo. Místo napojení : plynovod STL Dlouhá ves - Roveň. 
- průmyslový kolektor en1 
Je navrženo přeložení nadzemního vedení průmyslového kolektoru v úseku od ulice Jánova 
až k ulici Förstrova (park Zářeč Bednářovy sady), kde dojde k napojení na stávající 
podzemní vedení kolektoru. Nadzemní vedení, které dvakrát přechází řeku, bude z levého 
břehu přeloženo pod zem na Smetanově nábřeží na pravém břehu řeky.  
- podmínky pro zásobování nových staveb plynem 
Ve výkresu B2.b. je koncepčně vyznačen směr a místa napojení vybraných zastavitelných 
ploch na stávající distribuční plynovodní síť. Plynovodní přípojky budou stanoveny 
podrobnějšími projektovými dokumentacemi, ve vybraných zastavitelných plochách a 
plochách přestavby územními studiemi. 

 

d.2.5. zásobování teplem 
Stávající systém centrálního zásobování teplem je ponechán, a to včetně rezerv 
teplovodních vedení. Nefunkční kotelny v prostoru areálu bývalé Masny a na sídlišti 
Jiráskova jsou navrženy ke zrušení.  
Navrženy jsou následující stavby systému CZT : 
- tep1 
Prodloužení teplovodního vedení z ulice Jůnova do navržené zastavitelné plochy Bbd1 - 
Cihelna. 
- tep2 
Prodloužení teplovodního vedení z ulice Dvorce k navržené ploše přestavby Bsm4 v 
prostoru bývalé Masny a k budově městského úřadu. 
- podmínky pro zásobování nových staveb teplem 
Pro lokální vytápění může být využíván zemní plyn a ekologicky vhodná paliva jako je dřevní 
hmota, solární systémy, elektrická energie a tepelná čerpadla. 
 
d.2.6. zásobování elektrickou energií 
Stávající systém zásobování elektrickou energií je ponechán. Výhledově se předpokládá 
realizace dalšího napájecího bodu v řešeném území, a to formou přístavby ke stávající 
rozvodně ESAB R110/35kV. 
Koncepčně jsou navrženy nové transformační stanice vybraných zastavitelných ploch a 
ploch přestavby, umístění a kapacita jednotlivých transformačních stanic budou stanoveny 
podrobnější projektovou dokumentací, případně územní studií. Trafostanice budou pozemní 
a budou napojeny na stávající nejbližší rozvody VN podzemní VN přípojkou. Z trafostanic 
budou provedeny nové podzemní NN rozvody. 
Navrženy jsou následující transformační stanice : 
ts1 - trafostanice pro zastavitelnou plochu průmyslové výroby a skladování ZVp1,  ZVp2 
ts2 - trafostanice pro zastavitelnou plochu technické infrastruktury Ti1 a plochu průmyslové 
výroby a skladování ZVp3  
ts3 - trafostanice pro zastavitelnou plochu občanského vybavení ZOv2 
ts4 - trafostanice pro zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech Brd1, ZBrd2 a plochu 
výroby a služeb ZVs5 
ts5 - trafostanice pro plochy přestavby Ov1 pro občanské vybavení a Bsm4 v lokalitě 
bývalého závodu Masna 
ts6 - trafostanice pro zastavitelnou plochu bydlení v bytových domech a řadových, příp. 
terasových rodinných domech Bbd1 drobné výroby a služeb ZVd5 
ts7 - trafostanice pro zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech ZBrd10 
Je navrženo následující přeložení vrchního vedení VN 35 kV : 
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vn1 - přeložení vedení VN 35 kV podél 3.stavby obchvatu města k transformační stanici TS 
793 a zrušení úseků vrchního vedení VN 35kV, které křižují 3.stavbu obchvatu 
vn2 - zrušení vrchního vedení VN 35kV v zastavitelných plochách Brd5 a Brd8 k 
transformačním stanicím TS 440 a TS 955 a jeho přeložení pod zem 
- podmínky pro zásobování nových staveb elektrickou energií 
Nestanovují se. 
 
d.2.7. radiokomunikace, telekomunikace 
Nejsou navrhovány žádné změny ve stávající radiokomunikační a telekomunikační síti. 
Zastavitelné plochy budou v uličních profilech vybaveny podzemními sdělovacími kabely 
napojenými na stávající telekomunikační síť. 

 
 d.3. občanské vybavení 
  

d.3.1. občanské vybavení veřejné infrastruktury 
Stavby, zařízení a pozemky občanského vybavení veřejné infrastruktury mohou být 
umístěny ve vymezených stávajících plochách občanského vybavení a smíšených obytných 
plochách městského typu, v navržené zastavitelné ploše ZOv2. 
 
d.3.2. další občanské vybavení 
Stavby, zařízení a pozemky dalšího občanského vybavení mohou být umísťovány v souladu 
se stanovenými podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
Zařízení a stavby sloužící sportovně rekreačním aktivitám budou umísťovány zejména na 
plochách určených pro sportovně rekreační areály a hřiště. 

 
d.4. veřejná prostranství 
Stávající plochy veřejných prostranství zůstávají zachovány. Nově navrženy jsou následující plochy 
veřejných prostranství - park, veřejná zeleň : 
PPz1 - plocha přestavby pro založení veřejné zeleně, parku 
PPz1a, PPz1b, PPz1c - plochy přestavby pro založení veřejné zeleně, parku 
Pz2 - plocha přestavby určená výhledově pro založení veřejné zeleně parkové úpravy 
Pz3 - plocha přestavby pro založení veřejné zeleně, parku 
Pz5 - plocha pro založení veřejné zeleně, parku 
ZPz6 - plocha pro založení veřejné zeleně, parku Bačinka 
PPz7 - plocha pro založení veřejné zeleně, parku v ulici Na Struhách 
 

 
 
e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn 
v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územního systému ekologické stability, 
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek 
nerostných surovin apod. 

 
e.1. vymezení ploch krajiny 
Vymezené plochy krajiny jsou vyznačeny ve výkresu B2.a. Hlavní výkres 
Plochami krajiny jsou : 
- plochy zemědělské - orná půda, v nichž jsou zahrnuty pozemky intenzivně zemědělsky 
obhospodařovaných orných půd 
- plochy smíšené nezastavěného území, v nichž jsou zahrnuty pozemky orných půd, trvalých 
travních porostů, zahrad a ovocných sadů v nezastavěném území, plochy krajinné zeleně na 
pozemcích ostatních ploch a drobné neevidované vodní toky, mokřiny a prameniště 
- plochy lesní, v nichž jsou zahrnuty pozemky určené k plnění funkcí lesa 
- plochy vodní a vodohospodářské, v nichž jsou zahrnuty pozemky vodních toků a ploch. 
 
e.2. územní systém ekologické stability (ÚSES) 
Územním plánem se dle zákresu ve výkresu B2.a. Hlavní výkres vymezují následující prvky a plochy 
ÚSES : 
- regionální biocentra : 
 RBC 496 - Pekelec 
- regionální biokoridor : 
RBK 813 
 



  Příloha  Změny č. 4 - ÚP Vamberk 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 16 

- lokální biocentra : 
LBC 32, LBC 36, LBC 40, LBC 42, LBC 48, LBC 54, LBC 55, LBC 56, LBC 57, LBC 69, LBC 71, 
LBC 92 
- lokální biokoridory : 
LBK 35, LBK 37, LBK 41, LBK 46, LBK 49, LBK 59, LBK 70, LBK 93, LBK 94 
V ploše funkčních prvků ÚSES je chráněna přirozená dřevinná skladba, která bude postupně 
obnovována novou výsadbou. Prvky ÚSES navržené k založení budou realizovány formou 
zatravnění a výsadby zeleně. Minimální šířka biokoridorů navržených k založení bude 20 m. 
Vymezené prvky ÚSES jsou doplněny návrhem systému interakčních prvků v krajině. Navržené linie 
interakčních prvků jsou vyznačeny podél stávajících nebo zaniklých cest a mezí nebo na blocích orných 
půd v místě stávajících nebo zaniklých hranic pozemků. Realizace a doplnění interakčních prvků je 
možné zatravněním a výsadbou alejové zeleně. Maximální šířka zatravňovacích pásů bude 10 m. 
 
e.3. prostupnost krajiny 
Nejsou navrhovány změny v systému prostupnosti krajiny. Návrhy místních komunikací, pěších cest, 
cyklistických tras a stezek pro pěší a cyklisty jsou vedeny po stávajících komunikacích, příp. polních 
a lesních cestách. 
 
e.4. protierozní opatření 
Vymezují se následující plochy pro protierozní opatření, vyznačené ve výkresu B2.a. Hlavní výkres : 
R1 - blok pozemků trvalých travních porostů v lokalitě Sebranice určený pro realizaci protierozních 
opatření - suchého poldru. Plochy budou využívány jako smíšené plochy nezastavěného území. 
R2 - blok pozemků trvalých travních porostů v lokalitě Helouska určený pro realizaci protierozních 
opatření - suchého poldru. Plochy budou využívány jako smíšené plochy nezastavěného území. 
Realizace protierozních opatření je umožněna v souladu se schválenými komplexními pozemkovými 
úpravami. 
 
e.5. ochrana před povodněmi 
Nejsou vymezeny plochy pro opatření proti povodním. 
 
e.6. další opatření k obnově a zvýšení ekologické stability krajiny 
Nejsou vymezena další opatření k obnově a zvýšení ekologické stability krajiny. 
 
e.7. koncepce rekreačního využívání krajiny 
Rekreační využívání krajiny se nemění.  
Nově navrženy jsou drobné zastavitelné plochy rekreace, které jsou vymezeny ve stávajících 
lokalitách zastavěných rekreačních území : 
Hradisko - zastavitelné plochy pro stavby chat a rekreačního bydlení Rch1, Rch2 
Kulhavův kopec - zastavitelná plocha pro stavbu chat Rch4. 
Zastavitelné plochy určené pro sportovně rekreační aktivity a sportovní hřiště nejsou ve volné krajině 
navrhovány. 
 
e.8. dobývání nerostných surovin 
Vymezuje se plocha pro dobývání nerostů dle vyznačení ve výkresu B2.a. Hlavní výkres : 
KTn1 - pro povrchovou těžbu stavebního kamene.  
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f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové 
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 
 
Stavby, zařízení a jiná opatření uvedená v § 18 stav. zákona nejsou Územním plánem Vamberk výslovně 
vyloučeny. 
V celém řešeném území je přípustná realizace prvků společných zařízení dle KoPÚ, protierozní, 
protipovodňová a revitalizační opatření. 

 
1. PLOCHY BYDLENÍ ČISTÉHO - RODINNÉ DOMY / Brd BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ - BI 
Hlavní využití :   
 Bydlení v rodinných domech. 
Přípustné využití : 

-  rodinné domy 
- rekreační bydlení ve stávajících rodinných domech 
- bydlení ve stávajících nízkopodlažních bytových domech  
- občanské vybavení a služby lokálního významu, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 

bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením 
- ubytování v soukromí a penziony do počtu 12 lůžek 
-  doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, přístřešky pro auta, bazény, 

zimní zahrady, skleníky, stavby pro chovatelství, kůlny 
- ploty do výšky 1,8 m 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství a veřejná zeleň 
- dětská hřiště 

Podmíněně přípustné využití : 
- v ploše ZBrd2, Brd8 a ZBrd10 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola 

c.2. Vymezení zastavitelných ploch) 
Nepřípustné využití : 

- nové stavby bytových domů  
- nové stavby pro rodinnou rekreaci 
- hotely, motely a ostatní ubytovací zařízení - zejména ubytovny, kempy a skupiny chat nebo 

bungalovů  
- stavby občanského vybavení o zastavěné ploše větší než 200 m

2 

- stavby pro výrobu a skladování 
- zemědělské stavby 
- nové stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nejvýše tři nadzemní podlaží včetně podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami 

k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,2; koeficient 
zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků jednoho 
vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,6 

-  u ploch s prvky regulačního plánu jsou tyto podmínky stanoveny v kap. f.1 
 
2. BYDLENÍ - NEPERSPEKTIVNÍ 
Hlavní využití :    
 Bydlení v rodinných domech. 
Přípustné využití : 

-  rodinné domy 
- rekreační bydlení ve stávajících rodinných domech 
- bydlení ve stávajících nízkopodlažních bytových domech  
- občanské vybavení a služby lokálního významu, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 

bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením 
- ubytování v soukromí a penziony do počtu 12 lůžek 
-  doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, přístřešky pro auta, bazény, 

zimní zahrady, skleníky, stavby pro chovatelství, kůlny 
- ploty do výšky 1,8 m 
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- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství a veřejná zeleň 
- dětská hřiště 

Podmíněně přípustné využití za podmínky, že investor vykoupí v jednotlivých lokalitách všechny 
rodinné domy a jejich příslušenství samostatně v každé lokalitě  : 

- stavby a zařízení pro výrobu a skladování, tj. stavby určené pro průmyslovou, řemeslnou a 
jinou výrobu, služby mající charakter výroby a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů  

- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- související stavby občanského vybavení, např. administrativa, podnikový obchodní prodej 
-  stavby pro obchod, například velkoprodejny, nákupní střediska 
- ubytovna, integrovaný byt správce  
- oplocení areálu  
- dopravní a technická infrastruktura související s podmíněně přípustným využitím  

Nepřípustné využití : 
- stavby, které nejsou uvedeny v přípustném nebo podmíněně přípustném využití 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 

 
3. PLOCHY BYDLENÍ - BYTOVÉ DOMY / Bbd BYDLENÍ HROMADNÉ - BH 
Hlavní využití :   
 Bydlení v bytových domech. 
Přípustné využití : 

-  bytové domy 
- řadové a terasové rodinné domy 
- občanské vybavení a služby lokálního významu, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 

bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením 
-  doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, řadové garáže, přístřešky 

pro auta, skleníky, kůlny 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství, veřejná zeleň, veřejná parkoviště 
- dětská hřiště a hřiště sloužící obyvatelům ve vymezené ploše 

 Podmíněně přípustné využití : 
- v ploše Bbd1 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola c.2. Vymezení 

zastavitelných ploch) 
Nepřípustné využití : 

- rodinné domy neuvedené v přípustném využití 
-  stavby pro rodinnou rekreaci  
- hotely, motely a ubytovací zařízení - zejména ubytovny, kempy a skupiny chat nebo 

bungalovů   
- stavby pro výrobu a skladování 
- zemědělské stavby 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celé 

ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k 
celé ploše, bude minimálně 0,4 

-  u ploch s prvky regulačního plánu jsou tyto podmínky stanoveny v kap. f.1 
 

 
4. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - MĚSTSKÉ / Bsm SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ - SM 
Hlavní využití :   
 Bydlení a občanské vybavení. 
Přípustné využití : 

-  bytové domy  
- řadové rodinné domy 
- občanské vybavení a služby, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 

ploše a jsou slučitelné s bydlením 
- hotely, penziony 
-  doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: přístřešky pro auta, bazény 
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- garáže integrované do budov hlavního využití a hromadné garáže 
- veřejná prostranství, veřejná zeleň, veřejná parkoviště 
- dětská hřiště a hřiště sloužící obyvatelům ve vymezené ploše 
- ploty do výšky 1,8 m 
- související dopravní a technická infrastruktura 

Podmíněně přípustné využití : 
- v ploše přestavby Bsm1 a Bsm2 dle stanovených specifických podmínek využití (viz kapitola 

c.3. Vymezení ploch přestavby) 
Nepřípustné využití : 

- rodinné domy neuvedené v přípustném využití 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- motely a ostatní stavby ubytovacích zařízení - zejména, ubytovny, kempy a skupiny chat 

nebo bungalovů 
- stavby pro výrobu a skladování 
- zemědělské stavby 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nejvýše čtyři nadzemní podlaží včetně podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k 

ploše pozemku jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. 
poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této 
ploše, bude minimálně 0,4 

 
5. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ / Bsv SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ - SV 
Hlavní využití :   

Bydlení v rodinných domech a rodinná rekreace. Bydlení venkovského typu - stavby pro 
bydlení se zázemím pro chov hospodářských zvířat a maloplošné obhospodařování 
zemědělských půd. 

Přípustné využití : 
-  rodinné domy  
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stávající venkovské chalupy a zemědělské usedlosti se zázemím pro chov hospodářských 

zvířat a maloplošné obhospodařování zemědělských půd 
- stávající bytové domy 
- související občanské vybavení, které nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploše a je slučitelné s bydlením 
- ubytovací zařízení, penziony a ubytování v soukromí do počtu 12 lůžek 
- výrobní služby a řemeslná výroba náležející svým charakterem do obytných zón 
-  doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, přístřešky pro auta, bazény, 

zimní zahrady, skleníky, stavby pro chovatelství, kůlny 
- ploty do výšky 1,8 m 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 

Nepřípustné využití : 
- bytové domy 
- hotely, motely a ostatní ubytovací zařízení - zejména ubytovny, kempy a skupiny chat nebo 

bungalovů  
- stavby občanského vybavení o zastavěné ploše větší než 200 m

2 

- stavby pro výrobu a skladování 
- zemědělské stavby neuvedené v přípustném využití 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí 

Podmíněně přípustné využití : 
- v ploše ZBsv12, ZBsv13 a Bsv25 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. 

kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch) 
- na pozemku p.č. 1417 5479 - zahrada, k.ú. Vamberk, jsou přípustné zemědělské stavby a 

sklady o velikosti zastavěné plochy do 600 m
2
 za podmínky kladného projednání v územním 

řízení 
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  

- výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží nebo tři nadzemní podlaží 
včetně podkroví 
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- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami 
k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,2; koeficient 
zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků jednoho 
vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,6 

 

6. PLOCHY REKREACE - SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁLY, HŘIŠTĚ / Rs OBČANSKÉ 
VYBAVENÍ – SPORT - OS 

Hlavní využití :   
 Rekreace a relaxace obyvatel. 
Přípustné využití : 

- sportovně rekreační areály, kinologické areály, jezdecké areály, cvičiště 
- koupaliště, hřiště, sportoviště 
- související občanské vybavení 
- stavby ubytovacích zařízení včetně ubytoven a kempů 
- oplocení areálů 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 

Nepřípustné využití : 
-  stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení o zastavěné ploše větší než 1000 m

2 

- ostatní stavby ubytovacích zařízení - zejména skupiny chat nebo bungalovů 
- stavby pro výrobu a skladování 
- zemědělské stavby 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celé 

ploše, bude maximálně 0,15; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné 
k celé ploše, bude minimálně 0,6 
 

7. PLOCHY REKREACE - CHATY, REKREAČNÍ LOUKY / Rch REKREACE – INDIVIDUÁLNÍ - RI 
Hlavní využití :   
 Rekreační bydlení, rekreace. 
Přípustné využití : 

- stavby pro rodinnou rekreaci 
-  doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních, např.: garáže, přístřešky pro auta, bazény, 

zimní zahrady, skleníky, kůlny 
- ploty do výšky 1,8 m 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- související občanské vybavení 
- veřejná prostranství 

Podmíněně přípustné využití : 
- v ploše Rch4 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola c.2. Vymezení 

zastavitelných ploch) 
Nepřípustné využití : 

- bytové domy 
-  rodinné domy 
- ubytovací a stravovací zařízení  
- stavby nesouvisejícího občanského vybavení

 

- stavby pro výrobu a skladování 
- zemědělské stavby a stavby pro chovatelství 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží včetně podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami 

k celkové ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše, bude maximálně 0,2; koeficient 
zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k celkové ploše pozemků jednoho 
vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,6 
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8. PLOCHY REKREACE - ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY - RZ 
Hlavní využití :   

Zahrádkářské kolonie. 
Přípustné využití : 

- stavby zahradních chat do velikosti zastavěné plochy 25 m
2 

-  doplňkové stavby, např.: altány, přístřešky, skleníky, kůlny 
- ploty do výšky 1,8 m 
- související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : 
- bytové domy 
-  rodinné domy 
- ubytovací a stravovací zařízení  
- stavby občanského vybavení 
- garáže

 

- stavby pro výrobu a skladování 
- zemědělské stavby a stavby pro chovatelství 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí 
- veřejná prostranství 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - jedno nadzemní podlaží 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 

 
 
9. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ / Ov  OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ – OK, 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ - OV 
Hlavní využití :   
 Občanské vybavení. 
Přípustné využití : 

- stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury 
- stavby a zařízení dalšího občanského vybavení a služeb nevýrobního charakteru 
- integrované bydlení v objektech občanského vybavení  
- stavby ubytovacích zařízení - hotel, motel, penzion 
- veřejná prostranství, veřejná zeleň, veřejná parkoviště 
- dětská hřiště 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- oplocení areálů 
- veřejná prostranství 

Podmíněně přípustné využití : 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot, pokud svým provozem 

nebudou snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení přilehlých obytných ploch 
- stavby montážních výrobních hal, skladů a stavby pro velkoobchod, pokud svým provozem 

nebudou snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení přilehlých obytných ploch 
- v ploše Ov1, ZOv2, Ov3, Ov4, ZOv5, ZOv6 a ZOv7 dle stanovených specifických podmínek 

využití (viz. kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch a kapitola c.3. Vymezení ploch 
přestavby) 

Nepřípustné využití : 
- nové stavby bytových a rodinných domů bez integrace občanské vybavenosti  
- ostatní ubytovací zařízení 
- stavby pro výrobu a skladování neuvedené v přípustném a podmíněně přípustném využití 
- zemědělské stavby 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nejvýše tři nadzemní podlaží včetně podkroví, velkoprostorové 

haly do celkové výšky 10 m 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celé 

ploše, bude maximálně 1,0; koeficient zeleně se nestanovuje 
 
 
 
 
 
 

 



  Příloha  Změny č. 4 - ÚP Vamberk 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 22 

10. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOV OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY - OH 
Hlavní využití :   
 Veřejné pohřebiště. 
Přípustné využití : 

- stavby a zařízení související s provozem veřejných pohřebišť 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- oplocení areálů 

Nepřípustné využití : 
- bytové domy 
-  rodinné domy 
- ubytovací a stravovací zařízení  
- stavby občanského vybavení 
- garáže

 

- stavby pro výrobu a skladování 
- zemědělské stavby 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí 
- veřejná prostranství 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 

 
11. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH - PP 
Hlavní využití :   
 Veřejná prostranství převážně pro shromažďování. 
Přípustné využití : 

- veřejná prostranství, veřejná zeleň, veřejná parkoviště 
- stavby a zařízení slučitelná s účelem veřejných prostranství 
- související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : 
-  stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby ubytovacích zařízení  
- stavby občanského vybavení

 

- stavby pro výrobu a skladování 
- zemědělské stavby 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nejvýše jedno nadzemní podlaží do výšky 4 m 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění a koeficient zeleně se nestanovuje 

 
12. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - PARK, VEŘEJNÁ ZELEŇ / Pz  VYBRANÁ 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ - PZ 
 
Hlavní využití :   
 Veřejná prostranství převážně pro relaxaci obyvatel. 
Přípustné využití : 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň, park 
- plochy a zařízení pro relaxaci obyvatel 
- veřejně přístupné přístřešky 
- dětská hřiště 
- související dopravní a technická infrastruktura 
-  tyto plochy jsou ve smyslu zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění, určeny k náhradní výsadbě 
Nepřípustné využití : 

-  stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby ubytovacích zařízení  
- stavby občanského vybavení, sportoviště

 

- stavby pro výrobu a skladování 
- zemědělské stavby 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
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Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nejvýše jedno nadzemní podlaží do výšky 4 m 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění se nestanovuje; koeficient zeleně, tj. poměr 

plochy nezastavěné a nezpevněné k celé ploše, bude minimálně 0,8 

 
13.  PLOCHY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY - SILNICE / Ds  DOPRAVA SILNIČNÍ – DS  
Hlavní využití :   

Pozemní komunikace, autobusové stání nádraží (index b 1), řadové garáže (index g 2), 
parkovací plochy (index 3), zastávky na silnici I/11 (index 5). 

 Přípustné využití : 
- silnice I. - III. třídy 
- místní pozemní komunikace a chodníky, manipulační plochy, parkoviště 
- stezky pro pěší a cyklisty 
- součásti komunikace - např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň 
- stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích 
- stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury 
- podzemní stavby technické infrastruktury 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- přístřešky sloužící veřejné dopravě 
- veřejná prostranství 
- ve vymezených plochách označených indexem "b" „1“ také autobusová stání, autobusové 

nádraží 
- ve vymezených plochách označených indexem "g" „2“ také řadové garáže, garáže, 

hromadné garáže 
- v ploše přestavby Ds-p1 a Ds-b1 také veřejné parkoviště 
- ve vymezených plochách označených indexem „3“ také veřejná parkoviště 

Podmíněně přípustné využití : 
- v ploše přestavby Ds-b1 a Ds-p1 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. 

kapitola c.3. vymezení ploch přestavby) 
- čerpací stanice pohonných hmot včetně služeb pro motoristy ve vymezených plochách 

označených indexem „4“ 
Nepřípustné využití : 

- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
- stavby ubytovacích zařízení 
- autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování 
-  zemědělské stavby 
- nesouvisející stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 

 
14.  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, MANIPULAČNÍ 

PLOCHY / Dk 
Hlavní využití :   
 Pozemní komunikace, manipulační plochy, parkovací plochy. 
 Přípustné využití : 

- místní pozemní komunikace a chodníky, manipulační plochy, parkoviště 
- cyklostezky 
- součásti komunikace, manipulačních a parkovacích ploch a chodníků - např. náspy, zářezy, 

opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň 
- stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích 
- stavby a zařízení sloužící k provozu parkovacích ploch  
- stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury 
- podzemní stavby technické infrastruktury 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- přístřešky sloužící veřejné dopravě 
- veřejná prostranství 
- v ploše Dk-p5 stavby a zařízení pro uskladnění posypového materiálu, kontejnerů a techniky 

technických služeb města 
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Podmíněně přípustné využití : 
- v ploše Dk-p2 a Dk-k4 a v ploše přestavby Dk-p3 a Dk-p5 dle stanovených specifických 

podmínek využití (viz. kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch a kapitola c.3. Vymezení 
ploch přestavby) 

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
- stavby ubytovacích zařízení 
- autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování 
-  zemědělské stavby 
- nesouvisející stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 

 
15.  PLOCHY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY - DRÁŽNÍ DOPRAVA DOPRAVA DRÁŽNÍ - DD 
Hlavní využití :   
 Železniční doprava. 
Přípustné využití : 

- železniční dráha 
- součásti železniční dráhy - např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, tunely, kolejiště, 

doprovodná a izolační zeleň 
- stavby a zařízení související s drážní dopravou - např. stanice, zastávky, nádražní budovy, 

nástupiště, železniční depa, opravny, vozovny, překladiště 
- stavby provozních a správních budov 
- stavby a zařízení související s křížením drážní dopravy a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
- autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování 
-  zemědělské stavby 
- nesouvisející stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury 
- veřejná prostranství 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 

 
16.  PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY / Ti  ENERGETIKA – TE, VODNÍ 

HOSPODÁŘSTVÍ – TW, SPOJE, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE – TS, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - TO 
Hlavní využití :   
 Technické vybavení území. 
 Přípustné využití : 

- stavby a zařízení technické infrastruktury 
- oplocení 
- související dopravní infrastruktura 

Podmíněně přípustné využití : 
- v ploše Ti1 dle stanovených specifických podmínek využití (viz. kapitola c.2. Vymezení 

zastavitelných ploch 
-   stavby pro bydlení za podmínky, že se jedná o využití stávající (č.p. 586) 

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
- autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování 
-  zemědělské stavby 
- veřejná prostranství 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 
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17.  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - VÝROBNÍ SLUŽBY, ŘEMESLNÁ VÝROBA / Vs  VÝROBA 
DROBNÁ A SLUŽBY - VD 

Hlavní využití :   
 Výrobní služby, řemeslná výroba, skladování. 
Přípustné využití : 

- stavby a zařízení pro výrobu a skladování, tj. stavby určené pro řemeslnou výrobu a služby 
mající charakter výroby, pro skladování výrobků, hmot a materiálů  

- stavby autoopraven, autoservisů, čerpacích stanic pohonných hmot 
- související stavby občanského vybavení, např. administrativa, podnikový obchodní prodej 
- garáže a řadové garáže 
- integrovaný byt  
- oplocení areálu  
- související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby ubytovacích zařízení 
- nesouvisející stavby občanského vybavení  
- zemědělské stavby 
- veřejná prostranství 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží do celkové výšky 10 m 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celé 

ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k 
ploše pozemku jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,2 

 
18.  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - PRŮMYSLOVÁ VÝROBA / Vp VÝROBA LEHKÁ - VL 
Hlavní využití :   
 Výroba, výrobní služby a skladování. 
Přípustné využití : 

- stavby a zařízení pro výrobu a skladování, tj. stavby určené pro průmyslovou, řemeslnou a 
jinou výrobu, služby mající charakter výroby a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů  

- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- související stavby občanského vybavení, např. administrativa, podnikový obchodní prodej 
-  stavby pro obchod, například velkoprodejny, nákupní střediska 
- ubytovna, integrovaný byt správce  
- oplocení areálu  
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná prostranství 

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby ubytovacích zařízení vyjma ubytoven 
- stavby občanského vybavení neuvedené v přípustném využití 
- zemědělské stavby 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nejvýše tři nadzemní podlaží do celkové výšky 12 m 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celé 

ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k 
ploše pozemku jednoho vlastníka v této ploše, bude minimálně 0,2 

- výšková regulace zástavby v zastavitelné ploše Vp4 maximálně 14,8 m a maximálně do 50 
% plochy zastavěné budovami (ostatní max. 12 m a nejvýše 3 nadzemní podlaží); koeficient 
zeleně min. 0,10, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k ploše součtu rozlohy lokalit 
Vp4 a Pz4a, koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k ploše součtu 
rozlohy lokalit Vp4 a Pz4a, bude maximálně 0,42 

 
19.  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA / Vz  VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ 

A LESNICKÁ - VZ 
Hlavní využití :   
 Zemědělské stavby a areály. 
Přípustné využití : 

- zemědělské stavby, tj. stavby pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné 
výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou 
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úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na 
ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby, 

- související stavby občanského a dopravního vybavení - např. administrativa, podnikový 
obchodní prodej, servisy a opravny zemědělských strojů, neveřejné čerpací stanice 
pohonných hmot 

-  integrovaný byt správce  
- oplocení areálu  
- související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby ubytovacích zařízení  
- nesouvisející stavby občanského vybavení  
- veřejné autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování neuvedené v přípustném využití  
- veřejná prostranství 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nejvýše dvě nadzemní podlaží do celkové výšky 10 m 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k celé 

ploše, bude maximálně 0,4; koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k 
celé ploše, bude minimálně 0,2 

 
20.  PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ / Tn   TĚŽBA NEROSTŮ – DOBÝVÁNÍ - GD 
Hlavní využití :   
 Povrchová těžba stavebního kamene. 
Přípustné využití : 

- povrchové doly a lomy 
-  plochy pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů z výroby kameniva 
- stavby a technologická zařízení související s těžbou nerostů 
- související stavby občanského vybavení - administrativa, zázemí zaměstnanců  
- oplocení areálu  
- související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby ubytovacích zařízení  
- nesouvisející stavby občanského vybavení  
- autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování nesouvisející s těžbou nerostů 
-  zemědělské stavby 
- veřejná prostranství 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 

 
21. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA  ZEMĚDĚSKÉ - AZ 
Hlavní využití :   
 Zemědělské využití pozemků. 
 Přípustné využití : 

- plochy pro extenzivní a intenzivní pěstování zemědělských plodin a hospodaření se zemědělskou 
půdou, orná půda, trvalé travní porosty 

- zařízení a opatření související s pěstováním zemědělských plodin a hospodařením se 
zemědělskou půdou 

Podmíněně přípustné využití: 
- související dopravní infrastruktura 
- vedení technické infrastruktury 
- zalesnění   
 

Pro celé podmíněně přípustné využití je podmínkou pro uskutečnění záměrů a staveb, 
v jejich konkrétní podobě a konkrétním umístění, odsouhlasení příslušným orgánem 
ochrany zemědělského půdního fondu. 

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
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- stavby ubytovacích zařízení 
- autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování 
-  zemědělské stavby 
- stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury neuvedené v přípustném a podmíněně 

přípustném využití 
- veřejná prostranství 
- golf a s ním související stavby 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 

 
22. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - MN 
Hlavní využití :    
 Zemědělské využití pozemků, prvky ekologické stability území. 
 Přípustné využití : 

- zemědělský půdní fond - orná půda, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty 
- přirozené a přírodě blízké ekosystémy 
- stavby, zařízení a opatření související s hospodařením se zemědělskou půdou 
- opatření ke zvýšení retence krajiny, protierozní opatření 

Podmíněně přípustné využití: 
- související dopravní infrastruktura 
- vedení technické infrastruktury 
- zalesnění  
- na pozemku p.č. 1420 - trvalý travní porost, k.ú. Vamberk, jsou přípustné zemědělské stavby 

a sklady o velikosti zastavěné plochy do 600 m
2
 za podmínky kladného projednání v 

územním řízení 
Pro celé podmíněně přípustné využití je podmínkou pro uskutečnění záměrů a staveb, 
v jejich konkrétní podobě a konkrétním umístění, odsouhlasení příslušným orgánem 
ochrany zemědělského půdního fondu. 

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
- autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování 
-  zemědělské stavby neuvedené v přípustném využití 
- stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury neuvedené v přípustném a podmíněně 

přípustném využití 
- veřejná prostranství 
- golf a s ním související stavby 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 
-  tyto plochy jsou ve smyslu zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění, určeny k náhradní výsadbě 

 
23. PLOCHY LESNÍ  LESNÍ - LE 
Hlavní využití :   
 Lesní půda. 
 Přípustné využití : 

- plochy určené k plnění funkcí lesa 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
-  související dopravní a technická infrastruktura 
- využití lesních komunikací a cest jako turistických a cyklistických tras 
- vedení technické infrastruktury 

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
- stavby ubytovacích zařízení 
- autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování 
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-  zemědělské stavby 
- stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury neuvedené v přípustném využití 
- veřejná prostranství 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 

 
24. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ JINÉ - WT 
Hlavní využití :   
 Vodní toky a plochy. 
Přípustné využití : 

- vodní plochy a koryta vodních toků 
- zařízení pro vodohospodářské využití 
- stavby, zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních ploch a toků 
- vodohospodářské stavby 
- stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury  

Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
- stavby ubytovacích zařízení 
- autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování 
-  zemědělské stavby 
- stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury neuvedené v přípustném využití 
- veřejná prostranství 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby - nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - nestanovuje se 

 
25. ZELEŇ – ZAHRADY A SADY - ZZ  

Hlavní využití :   
 Plochy sídelní zeleně zahrnující především soukromé zahrady (v zastavěném území obvykle 
oplocené). 
Přípustné využití : 

- zahrady produkční 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- vodní plochy a toky 
- pozemky zeleně veřejné a veřejných prostranství 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 
- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely (např. oplocenky jako ochrana před zvěří) 

Nepřípustné využití : 
- stavby a zařízení pro bydlení 
- stavby a zařízení občanského vybavení a výroby 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím; 
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  

- výšková regulace zástavby – 4 m 
- intenzita využití pozemků – minimální koeficient zeleně – 0,80 

 
26. ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU- ZP 

Hlavní využití :   
 Zeleň udržovaná v přírodě blízkém stavu 
Přípustné využití : 

- zeleň přírodního charakteru, meze, remízy, břehové porosty apod.; 
- vodní plochy a toky; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky nenarušení 

funkce přírodní; 
- stezky pro pěší a cyklisty, stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely 
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rekreace a cestovního ruchu, drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, 
informační tabule, odpočívadla, amfiteátry, dětská hřiště apod.) za podmínky, že nebude 
narušena funkce přírodní a funkčnost prvků ÚSES; 

Nepřípustné využití : 
- nepřípustné je jiné využití, než se uvádí jako přípustné a podmíněně přípustné; 

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu :  
- výšková regulace zástavby – nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků – nestanovuje se 

 
 
Obecné podmínky prostorového uspořádání platné pro veškeré stavby v území : 
 

- rozmístění, technické a dispoziční řešení jednotlivých staveb v území bude splňovat podmínky 
možnosti zajištění ochrany obyvatelstva 
- stavby velkokapacitních skladů nebezpečných látek nejsou v řešeném území povoleny 
- stavby komunikací budou vyhovovat příjezdu a přístupu techniky jednotek integrovaného 
záchranného systému včetně hasičských záchranných sborů 
- v nově navržených rozvojových lokalitách budou v dostatečné míře rozmístěny hydranty požární 
vody, nové vodovodní řady budou v maximální možné míře řešeny jako vodovody požární 
- v lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odběrných míst ani z požárních 
vodovodů, je nutné zajistit a udržovat jiné zdroje požární vody (požární nádrže, studny, odběrná 
místa z vodních ploch) 
 
 
f.1prvky regulačního plánu 

ÚP Vamberk se vymezuje plocha s prvky regulačního plánu, která zahrnuje lokalitu bývalého závodu 
Masna a navazující plochy (viz samostatný Výkres prvků regulačního plánu), konkrétně zahrnuje 
plochy ZDk-k27, PBbd1a, PBbd1b, PBbd1c, PBbd2, PPz1, PPz1a, PPz1b, PPz1c, ZBrd1a, ZBdr1b, 
ZBrd2s, ZBr2b, ZPz5 
 Závazné koncepční principy prostorově a hmotově dané: 

- Napojovací body technické infrastruktury na ulici Vilímkova a územní rozvojové plochy 
rodinných domů 

- Trasa veřejného prostoru páteřní komunikace s doprovodným zeleným pásem, alejí, 
chodníkem a okružní křižovatkou 

- Maximální přiblížení se trasám třech odbočných slepých komunikací zaústěných do okružní 
křižovatky včetně umístění doprovodné alejové zeleně 

- Založení křižovatky ve vrcholové partii kopce na hranici s rozvojovým územím pro rodinné 
domy 

- Trasa veřejného prostoru páteřní komunikace vedené územím rodinných domů 
- Vytvoření pěší zóny z části ulice Komenského a Kaprlov 
- Vytvoření veřejného prostranství v komunikacemi nově vymezeném trojúhelníkovém 

prostoru v návaznosti na školní hřiště s relaxační zónou a zelení 
- Vytvoření veřejného prostranství v ploše rodinných domů 
- Maximální přiblížení se umístění a měřítku navržené zástavby z hlediska objemu bytových 

objektů (případně jejich podnoží s garážemi) a formy ucelených skupin 
- Dodržení výškové hladiny bytových objektů – max. 4np (s ustoupeným 4.np) - základní 

výšková hladina dle výkresové části - v případě doporučeného využití terénu svahu pro 
realizaci polozapuštěného 1.np s využitím pro parkování se počítá s max. 5.np (s 
ustoupeným 5.np – není uvedeno v grafické části); plochá střecha nebo pultová s mírným 
spádem do 5%  

- Blok A - Parcelace a uliční / stavební čára v lokalitě rodinných domů (6 m od hranice 
pozemku navazující na veřejný prostor komunikace), odstupy rodinných domů (min. 5 m od 
jihozápadní hranice a 2 m od severovýchodní hranice sousedního pozemku RD) 

- Blok B - Parcelace a uliční / stavební čára v lokalitě rodinných domů (6 m od hranice 
pozemku navazující na veřejný prostor komunikace), odstupy rodinných domů (min. 5 m od 
jihovýchodní hranice a 2 m od severozápadní hranice sousedního pozemku RD) 

- Blok C – Jednosměrná komunikace, šířka uličního prostoru mezi oplocením pozemků RD             
minimálně 8 m, parcelace a uliční / stavební čára v lokalitě rodinných domů (7 m od hranice 
pozemku navazující na veřejný prostor komunikace), odstupy rodinných domů (min. 5 m od 
jihozápadní hranice a 2 m od severovýchodní hranice sousedního pozemku RD) 

- Rodinné domy jednopodlažní s obytným podkrovím, případně dvoupodlažní bez podkroví 



  Příloha  Změny č. 4 - ÚP Vamberk 

 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 30 

- Ucelená skupina rodinných domů (uliční fronta, ulice, hnízdo apod.) bude vykazovat shodné 
základní prvky prostorového uspořádání (podlažnost, tvar střechy, orientaci vůči veřejnému 
prostoru apod. ) z důvodu architektonické sourodosti lokality; 

- Výška oplocení pozemků rodinných domů do veřejných prostranství max. 1,5 m, oplocení 
rodinných domů bude průhledné (jak do veřejného prostranství, tak mezi jednotlivými 
pozemky a na hranici s volnou krajinou 

 Další podmínky: 
- Trasování obslužných komunikací a sjezdů napojujících jednotlivé bytové domy včetně ploch 

dopravy v klidu, umístění přístřešků pro komunální a tříděný odpad a doplňková alejová 
zeleň 

- Vytvoření polosoukromých veřejných prostranství vždy pro danou skupinu domů s pěším 
propojením a volně koncipovanými sadovými úpravami, altány, dětskými hřišti apod. 

- Zajištění návazností a propustnosti území pro pěší v jednotlivých skupinách objektů realizací 
schodišť, ramp, opěrných zdí apod. 

- Založení zeleně na zbytkových plochách s důrazem při řešení napojení na reál hřbitova a 
vrcholové partie svahu 

 
 

 
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření  
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

 
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vyznačeny na výkrese B3. Veřejně prospěšné stavby, 
opatření, asanace. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou v řešeném 
území vymezeny.  

označení 
(výkres B3) 

druh 
stavby / opatření 

předkupní 
právo 

možnost 
vyvlastnění 

katastrální 
území 

dotčené pozemky 
podrobnější popis 

WZDk-k1 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Dk-k2 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

WZDk-k3 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Dk-k4 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Vk5 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Dk-k6 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

VZDk-k7 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

VZDk-k8 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

k9 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano 
Vamberk - 

Peklo n. Zd. - 

VZDk-k10 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Vk11 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

WZDk-k12 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Wk13 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Vk13a 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Wk14 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

WZDk-k15 

VPS DI - 
místní komunikace, 
stezka pro pěší a 
cyklisty 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 
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k16 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Wk17 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

k18 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Wk19 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Peklo n. Zd. - 

k20 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Peklo n. Zd. - 

Vk21 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Peklo n. Zd. - 

WZDk-k22 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Peklo n. Zd.  

VZDk-k22a 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Peklo n. Zd.  

Wk23 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Merklovice - 

Vk24 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Merklovice - 

Wk25 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Merklovice - 

Wk26 
VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Merklovice - 

Ds-p1 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Dk-p2 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Dk-p3 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

VPDk-p5 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Dk-p6 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

WPDs-p7 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Ds-b1 
VPS DI -  
autobusová stání 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

b2 
VPS DI -  
autobusová zastávka 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

b3 
VPS DI -  
autobusová zastávka 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

b5 
VPS DI -  
autobusová zastávka 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

s2 
VPS DI -  
cyklostezka 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Ti1 
VPS TI -  
městská ČOV 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

Wb6 
VPS DI - 
autobusová 
zastávka 

Město 
Vamberk 

ano 
Vamberk - 

Peklo n. Zd. - 

Wvdj1 
VPS TI -  
vodojem 

ne ano Vamberk - 

Vkan A 
VPS TI -  
kanalizace 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 

Vkan C 
VPS TI -  
kanalizace 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 

kan D 
VPS TI -  
kanalizace 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 

Vkan E 
VPS TI -  
kanalizace 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 

Vkan F 
VPS TI -  
kanalizace 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 

kan G 
VPS TI -  
kanalizace 

ne 
věcné 
břemeno 

Merklovice - 

Vplyn2 
VPS TI -  
plynovod 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 
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Vplyn3 
VPS TI -  
plynovod 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 

Vplyn4 
VPS TI -  
plynovod 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 

plyn5 
VPS TI -  
plynovod 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 

Merklovice - 

Vplyn6 
VPS TI -  
plynovod 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 

Peklo n. Zd. - 

tep1 
VPS TI -  
teplovod 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 

tep2 
VPS TI -  
teplovod 

ne 
věcné 
břemeno 

Vamberk - 

U1 
VPO Ú -  
biocentrum 

ne ano Vamberk - 

U2 
VPO Ú -  
biokoridor 

 
ne 

ano 
Vamberk - 

Peklo n. Zd. - 

U3 
VPO Ú -  
biokoridor 

ne ano Peklo n. Zd. - 

U4 
VPO Ú -  
biocentrum 

ne ano Merklovice - 

R1 VPO R ne ano Vamberk - 

R2 VPO R ne ano Vamberk - 

A1 
A - odstranění 
stavby silnice 

ne ano Vamberk - 

VCPZ-DS4a 
VPS DI -  
přeložka I/14 

ne ano Vamberk 

Koridor VPS je vymezen pro 
stavbu hlavní a některé ze 
staveb vedlejších 
(souvisejících) mohou 
zasahovat i mimo vymezený 
koridor 

WZDk-k27 
 

VPS DI - 
místní komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

VZDk-k28 
 

VPS DI - 
stezka pro pěší a 
cyklisty 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk - 

 
 
 
h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo 
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 
katastrálního zákona 
 

označení 
(výkres B3) 

druh 
stavby / opatření 

předkupní 
právo 

možnost 
vyvlastnění 

katastrální 
území 

dotčené pozemky 

WZDk-k1 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 
943/3, 1816/2, 945/2, 944/1, 
944/3, 1816/1, 943/7  
944/6 

Dk-k2 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 

1031/46, 1031/45, 1031/39, 
1031/31, 1031/30, 1031/29, 
1031/25, 1031/24, 1031/20, 
1031/17, 1031/11, 1031/10, 
1031/9, 1016, 1031/4 

WZDk-k3 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 

1031/46, 1031/40, 1031/39, 
1031/38, 1031/31, 1031/14, 
1031/13, 1031/8, 1031/1, 
1824/1  
1031/49, 5013, 5014, 5015, 
5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 
5021, 5022 
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Dk-k4 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 

538/6, 538/5, 528/5, 528/1, 
535, 516/4, 2290/10, 1779/4, 
525/10, 525/9, 525/6, 525/5, 
531  

k5 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 

522/1, 522/2, 522/3, 513, 
525/3, -470/33,  -1624,   
-470/24,  -470/6,  -205,   
-479/2,  395, 2227/3, 525/8, 
1778/1, 515/1, 2290/1, 2224/4, 
2290/2, 2290/3, 520, 2290/4, 
2388, 524 

Dk-k6 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 
1285/1, 1462/5, 1459/6, 
1459/5, 1459/4, 1285/2, 
1462/6, 1462/1, 1771/11, 1286  

Dk-k7 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 336/2, 336/5 

Dk-k8 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 
541/1, 539/3, 470/1, 543/2, 
470/3 

k9 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano 

Vamberk 
1900/13, 1900/11, 1900/8, 
1900/7, 1900/5, 1900/3, 
1900/1, 2293, 2292  

Peklo n. Zd. 
179/1, 179/2, 182/1, 188, 
184/3, 782, 783, 784, 758/2 

Dk-k10 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 
1400/1, 1400/2, 1406, 1408, 
1407, 1401/1, 1401/5, 1849/2, 
-385,  1849/1, 1401/4, 1401/3 

k11 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 
1764/1, 360, 1775, 2280, 
1869/1 

WZDk-k12 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 1070/12, 1070/13 

Wk13 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 
1104/3, 1104/1 
2505, 1100/1, - 952 

Wk14 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 

859/2,859/4, 859/3, 867/6, 
860/35, 860/28, 857/11, 
857/10, 857/9, 857/8, 856/22, 
856/21, 856/1, 860/10, 856/3, 
872/1, 872/2, 861, 855/2, 
857/6, 857/5, 857/3, 1808/4, 
860/14, 1815/1, 860/13, 
1809/2, 1809/1, 1808/2, 
1808/1, 1808/3, 856/1, 855/2 

WZDk-k15 

VPS DI - 
místní 
komunikace, 
stezka pro pěší a 
cyklisty 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 

702/28, 702/30, 702/3, -98/1, 
679/3, 679/2, 679/1, 671/1, 
702/20, 702/29, 702/16, 
702/15, 702/14, 702/31, 
702/30, 702/27, 702/28, 
702/29, 702/26, 702/25 

k16 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 1812/2, 1862/4, 954/3 

Wk17 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 423/11, 423/12 

k18 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 1469/4, 1469/18 

Wk19 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Peklo n. Zd. 
770/1 
100/2 

k20 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Peklo n. Zd. 765, 797/1, 796/1 
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k21 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Peklo n. Zd. 834 

WZDk-k22 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Peklo n. Zd. 

486, 507, 820, 474, 475/1, 472, 
471/4, 280, 281/1, 321, 336/1, 
379/6, 392, 379/2, 379/8, 379/3 
320/3, 471/4 

Wk23 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Merklovice 
341, 822/1, 825, 826/2 
3249, 3248, 
3261, 822/2 

k24 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Merklovice 797 

Wk25 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Merklovice 675/2, 675/1, -88/2 

Wk26 
VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Merklovice 

851  
3179, 680,164, 3202,698/2, 
168/3,-112/2, 702, -112/1, 
112/3, 703/1, -113 

Ds-p1 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 

84, -1133, -1132, -1131, -999,  
-998, -997, -996, -995, -994,  
-993, -992, -991, -990, -1140, 
-1139, 2337/1, 2337/2, 2337/3, 
2337/4, 1765/4, 1765/3 

Dk-p2 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 38/4, 38/1, -120/2 

Dk-p3 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 98/4, -1355, 980/1 

Dk-p5 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk -565 

Dk-p6 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 

1484/5, 1483/2, 1484/1, 
1483/1, 1500/2, 1484/6, 
1484/2, 2396/38, 2396/37, 
2396/36 

WPDs-p7 
VPS DI - 
parkoviště 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk -1246, -735, 667/3, 667/4 

Ds-b1 
VPS DI -  
autobusová stání 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 

469/2, -1610,  -1272,  -1271, 
-1270,  -1345,  -1346,  -1282, 
-1281,  -1280,  -1279,  -1278, 
-1269,  -1268,  -1267,  -1266 
-1265,  -1264,  -1263,  -1262, 
-1261,  -1260, -1259,  2321, 
2306/1, 2306/2  

b2 
VPS DI -  
autobusová 
zastávka 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 85, 86/1, 91 

b3 
VPS DI -  
autobusová 
zastávka 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 1048/4, -51/1, 1768/6 

b5 
VPS DI -  
autobusová 
zastávka 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 990/1 

Wb6 
VPS DI - 
autobusová 
zastávka 

Město 
Vamberk 

ano 
Vamberk 5778, 5780 

Peklo n. Zd. 838/2, 838/3 

Wvdj1 
VPS TI -  
vodojem 

ne ano Vamberk 
1190/4, 1190/39, 1190/40,  
1190/41, -1277/1, -1277/2,             
-1277/3, -737 

s2 
VPS DI -  
cyklostezka 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 
1863, 954/38, 921/3, 1811, 
1810 

Ti1 
VPS TI -  
městská ČOV 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 702/1, 830/5 

PPz1 VP - veřejná zeleň 
Město 
Vamberk 

ne Vamberk 

26/7, 26/9, -1535, 26/3, -1524/2, 
-1525/2, 26/4, -1523, 26/10, 
1862/7, 41/1, -1524/3,  -1524/1, -
1525/1, 26/11 
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Pz2 VP - veřejná zeleň 
Město 
Vamberk 

ne Vamberk 469/1, -157/2, -157/1, 469/3 

Pz3 VP - veřejná zeleň 
Město 
Vamberk 

ne Vamberk 149/2, 155 

Pz5 VP - veřejná zeleň 
Město 
Vamberk 

ne Vamberk 1110/2, 1110/54, 1140/2 

Ov2 VPS OV 
Město 
Vamberk 

ne Vamberk 
938/1, 943/7, 943/6, 943/5, 
943/1, 943/3, 943/2, 940/2, 940/1 

WZDk-k27 
 

VPS DI - 
místní 
komunikace 

Město 
Vamberk 

ano Vamberk 

50/4, 26/2, -91, -1235, -1236, 
1756/9, -87/3, -87/4, 2415, 
26/3, 26/6, 26/1, 28/1, 28/2, -
1237, 26/4, -1525/2, - 1524/2, 
1862/7, 1862/4, 1862/9, 
954/41, 954/45, 954/42, 954/6, 
954/40, 5080, 1812/2, 1812/4, 
5001, 5000/1, 5003,   

PPz1a 
VP – veřejná 
zeleň 

Město 
Vamberk 

ne Vamberk 1757 

PPz1b 
VP – veřejná 
zeleň 

Město 
Vamberk 

ne Vamberk 
-1235, 26/2, -1557, -1555, -
1553 

PPz1c 
VP – veřejná 
zeleň 

Město 
Vamberk 

ne Vamberk 2415 

PZPz6 
VP – veřejná 
zeleň 

Město 
Vamberk 

ne Vamberk 5006 

PPz7 
VP – veřejná 
zeleň 

Město 
Vamberk 

ne Vamberk 2505, 11001, -952, -1162 

 
pozn.: zkratky druhu veřejně prospěšné stavby nebo opatření použité v tabulkách pod písm. g), h)  
VPS DI - veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury 
VPS TI - veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury 
VPO R - veřejně prospěšné opatření ke zvyšování retenčních schopností území 
VPO Ú - veřejně prospěšné opatření k založení a ochraně prvků územního systému ekologické 
stability 
A - asanace území 
VP - veřejné prostranství 
VPS OV - veřejně prospěšná stavba občanského vybavení 

 
 
 
i) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 
podmínek pro jeho prověření 

 
Vymezené plochy a koridory územních rezerv jsou vyznačeny ve výkresu B1. Základní členění 
území a B2.a. Hlavní výkres. 

 

označení budoucí využití podmínky prověření budoucího využití 

RBrd-r1 čisté bydlení v rodinných domech 

Koncepční výhledová plocha rozvoje bydlení ve 
městě Vamberk, ve které je budoucí využití 
podmíněno vyčerpáním navržených zastavitelných 

ploch pro čisté bydlení ZBrd2 a ZBrd2. 

Do navrhovaného řešení územního plánu může být 
tato plocha uplatněna až po uplatnění územních 
rezerv Brd-r2, Brd-r3 a spodní části Brd-r4 (bez 
nutnosti použití ATS pro vodovod). 

RBrd-r2 čisté bydlení v rodinných domech 
Podmínkou budoucího využití je vyčerpání 
návrhových ploch pro čisté bydlení a realizace 
veřejně prospěšné stavby komunikace k2. 
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RBrd-r3 čisté bydlení v rodinných domech 
Podmínkou budoucího využití je vyčerpání 
návrhových ploch pro čisté bydlení a dožití stávající 
zahrádkářské kolonie. 

RBrd-r4 čisté bydlení v rodinných domech 

Podmínkou budoucího využití je vyčerpání 
návrhových ploch pro čisté bydlení a prověření 
možnosti zásobování staveb v této ploše pitnou 
vodou. 

Rs-r1 
Rs-r1a 

sportovně rekreační areál 

Podmínkou budoucího využití je vyčerpání volných 
ploch pro sportovně rekreační areály ve vymezené 
stávající ploše areálu městského koupaliště a 
vyčerpání navržené plochy Rs1; budou prověřeny a 
následně zajištěny odtokové poměry povrchové 
vody, vhodné pro budoucí využití plochy. 

RBrd-r5 čisté bydlení v rodinných domech 

Podmínkou budoucího využití je vyčerpání 
návrhových ploch pro čisté bydlení a prověření 
možností zajištění staveb veřejnou technickou 
infrastrukturou 

RDs-r1 silniční obchvat Záměl 
Podmínkou budoucího využití je prověření reálnosti 
investičního záměru obce Záměl. 

 
 

j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 
pro rozhodování rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení 
podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti  

 
Dle zákresu ve výkresu B1. Základní členění území se vymezují následující plochy a koridory, ve 
kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování s následujícími 
podmínkami a lhůtami pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti : 
 
ZBrd2  - lhůta pro pořízení studie : prosinec 2010 Bude respektována schválená „Územní studie 

Vamberk – zastavitelná plocha Brd2 (dle ÚP), 
Vamberk“ 

 
Bbd1  - podmínky pro pořízení studie : - bude prověřena nejvhodnější parcelace pozemků včetně 

pozemků pro veřejnou infrastrukturu 
 - bude řešen systém dopravní infrastruktury a dopravních 

vazeb včetně parkovacích a odstavných stání 
 - bude prověřeno umístění souvisejícího veřejného 

prostranství a rozmístění zástavby 
 - řešení zástavby pro bydlení bude prověřeno z hlediska 

možného  ohrožení hlukem ze silniční dopravy 
 - bude řešen vhodný způsob oddělení zástavby od 

navazující stabilizované plochy výroby a vhodný způsob 
přechodu zástavby směrem do krajiny 

 - lhůta pro pořízení studie : prosinec 2022 
 
Bsm1, Pz4, Pz4a, Vp4  - lhůta pro pořízení studie : prosinec 2012 
 
US1 - Bsm4  (plochy ZDk-k27, PBbd1a, PBbd1b, PBbd1c, PBbd2, PPz1, PPz1a, PPz1b, PPz1c, 

ZBrd1a, ZBdr1b, ZBrd2s, ZBr2b, ZPz5) 
             - podmínky pro pořízení studie : - budou řešeny dopravní vazby zajišťující návaznost na 

území města včetně prostupnosti území pro 
automobilovou, pěší i cyklistickou dopravu 

 - bude prověřeno umístění souvisejícího veřejného 
prostranství 

 - bude prověřeno rozmístění dostatečného množství 
rozmanitého občanského vybavení, a to včetně možné 
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návaznosti na způsob využití sousedních stávajících i 
navržených ploch občanského vybavení 

 - budou prověřeny možnosti oživení městského parteru 
- lhůta pro pořízení studie : prosinec 2022 Bude respektována schválená „ÚZEMNÍ STUDIE 

LOKALITY BÝVALÉHO ZÁVODU MASNY, TVOŘENÁ 
PLOCHAMI Bbd2, Bsm4, Pz1, Brd1, ČÁSTÍ REZERVY 
Brd-r1 A OKOLNÍMI PLOCHAMI DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY A STABILIZOVANÝMI PLOCHAMI 
Z ÚP VAMBERK“ 

 
ÚS2 - ZBrd10, ZBdr10a (vymezená část)  - podmínky pro pořízení studie : - budou řešeny 

dopravní vazby zajišťující návaznost na stávající 
komunikační systém a prostupnost území pro pěší, ve 
vazbě na již zastavěné plochy (prostup do ulice Kollárova 
a 17. listopadu), v rámci plochy budou vymezeny plochy 
veřejných prostranství za účelem vzniku plnohodnotného 
obytného celku  

- lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
na 6 let od nabytí účinnosti Změny č. 4 ÚP Vamberk. 

 
PBsm5  - podmínky pro pořízení studie : - bude řešeno hmotové rozvržení zástavby za účelem 

jejího přirozeného zapojení do okolního prostředí, budou 
řešeny dopravní vazby zajišťující návaznost na stávající 
komunikační systém a prostupnost území pro pěší, ve 
vazbě na již zastavěné plochy  

- lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
na 6 let od nabytí účinnosti Změny č. 4 ÚP Vamberk. 

 
 
 
k) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 
 
 
k) l) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 

Bude doplněno v úplném znění ÚP po vydání Změny č. 4. 
 
 
 
 


