
fotbalové

hřiště

fotbalové

hřiště

sportovní

areál

Návštěvnické

parkoviště

LBC 1 (268)

DVORECKÉ

RYBNÍKY

LBK 10

RBK 268

Koupaliště

se

zázemím

sportovní

areál

Kostel

Fara

Kostel

Základní

škola

hřbitov

kemp

zdravotnictví

NATURA 2000

Průhonský rybník

R
T

³

ČOV

Dvorec

Vodní zdroj

K4

Vodní zdroj

HV4

Vodní zdroj

S2

Vodní zdroj

S1

Vodní zdroj

HV1

Úpravna

vody

Nepomuk

Vodní zdroj

JH14

Vodní zdroj

K3

Vodní zdroj

K2

Vodní zdroj

K1

Vodojem

Šibenice

250 m³

[VP] veřejná prostranství

předzahrádky / parkově upravené části / bez rozlišení

[KVP] krajinná veřejná prostranství

bez rozlišení

[P] parky

bez rozlišení

zástavba s intenzivnějším využitím

[MI] intenzivní městské využití

stav / zastavitelné

[MP] městské a předměstské využití

stav / zastavitelné / přestavbové / s pořadím změn

[VES] vesnické využití

stav / zastavitelné

[OV] občanské vybavení

stav / zastavitelné

[PROD-N] produkční využití, s nižší zátěží

stav / zastavitelné / přestavbové / s pořadím změn

[PROD-S] produkční využití, se střední zátěží

stav / zastavitelné

[SP] plochy hromadné rekreace a sportu

stav / zastavitelné

[R-Z] individuální rekreace - zahrádky

stav / zastavitelné / přestavbové

[R-CH] individuální rekreace - chaty

stav / zastavitelné

[TI] plochy technické infrastruktury

vč. konkrétního předpisu využití

[DOP] plochy dopravní infrastruktury

cesty v krajině

stromořadí / meze / solitérní zeleň

ostatní vodní útvary povrchových vod a vodní nádrže

nemovitá kulturní památka

významná stavební dominanta

území s archeologickými nálezy

poddolovaná území

staré důlní dílo

Historické jádro města

Tradiční zástavba vesnic

vodovod

stav / návrh / rušené

zdroj pitné vody, vč. OP / úpravna vody / vodojem

kanalizace gravitační

stav / návrh / rušené

kanalizace výtlaková

stav / návrh

čerpací stanice

stav / návrh

čistírna odpadních vod vč. OP

dešťová zdrž

silnice II. třídy, vč. ochranného pásma

stav / návrh

silnice III. třídy, vč. ochranného pásma

stav / návrh

silnice I. třídy, vč. ochranného pásma

stav / návrh

území zastavěné / zastavitelné

hranice uličních prostranství stabilizovaná

uzavřená / otevřená

hranice uličních prostranství nestabilizovaná

hranice řešeného území

vč. konkrétního předpisu využití

[DOP] plochy dopravní infrastruktury

stav / zastavitelné

[DOP-Ž] plochy a koridory železnice

[DOP-S] plochy a koridory silniční dopravy

[ZAZ] zahrady zemědělské

stav / zastavitelné

[ZEM-D] drobné zemědělské plochy v krajině a sady

[ZEM-P] zemědělské plochy

[LES] lesy

[PP] přírodní plochy

[VOD] vodní plochy

aktivní zóna záplavového území

ochranné pásmo veřejného pohřebiště

omezení vlastnických práv pro koridory

pásmo 50 m od kraje lesa

železniční trať celostátní, vč. ochranného pásma

železniční trať regionální, vč. ochranného pásma

železniční vlečka, vč. ochranného pásma

stav / návrh

regionální ÚSES

biocentrum / biokoridor

lokální ÚSES

biocentrum / biokoridor

NATURA 2000 / ochranné pásmo

registrovaný VKP (významný krajinný prvek)

požadavek na aktivní parter budovy

[TI], [DOP], podrobnější specifikace, tech. nebo dop. infrastruktury[OV] občanské vybavení

bez rozlišení

[SP] plochy hromadné rekreace a sportu

bez rozlišení

prostup

trasovaný / netrasovaný

plochy ve kterých je rozhodování podmíněno

trafostanice

stav / návrh

podzemní kabelové vedení VN

stav / návrh

nadzemní kabelové vedení VN vč. OP

stav / návrh / rušené

nadzemní kabelové vedení VVN vč. OP

stav / návrh (vč. koridoru)

nadzemní kabelové vedení ZVN vč. OP

stav

rozvodna / transformovna

VTL plynovod vč. BP

R
T

STL plynovod

stav / návrh / rušené

stanice katodové ochrany / regulační stanice vč. BP

radioreléová trasa / OP

komunikační vedení / objekt kom. vedení

koridor nadzemního kabelového vedení ZVN

návrh zdvojení

návrh trasy koridoru gravitační kanalizace
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ÚZEMNÍ PLÁN NEPOMUK

úplné znění po změně č.2

Město Nepomuk

náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

+420 371 519 711

OBJEDNATEL

Městský úřad Nepomuk

náměstí Augustina Němejce 63,

335 01 Nepomuk

+420 371 519 711

Oprávněná osoba: Bc. Jaroslav Samek

POŘIZOVATEL

UNIT architekti, s.r.o.

Thákurova 9, 166 34 Praha 6

+420 224 356 470

ZPRACOVATEL

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Ing. arch. Filip Tittl

HLAVNÍ ARCHITEKT

Ing. arch. Lukáš Havelka

VEDOUCÍ PROJEKTU

Ing. arch. Lukáš Havelka

Ing. arch. Eliška Štefaničová

Ing. Petr Hrdlička / technická infrastruktura

Ing. Pavol Ondovčák / dopravní infrastruktura

Ing. Alena Šimčíková / krajinná infrastruktura

ZPRACOVATELSKÝ TÝM

1782 x 841

FORMÁT [mm]

O
D
Ů
V
O
D
N
Ě
N
Í

O
–
0
2

Stanovení podmínek pro využití ploch (regulace využití)

  Limity využití ploch

Prvky uspořádání krajiny

Další limity a hodnoty

Stanovení podmínek prostorového uspořádání

(prostorová regulace)

Prvky technické infrastruktury

Prvky dopravní infrastruktury

LEGENDA

Základní členění

 Předpis využití ploch

POZNÁMKY:

předpis využití v ploše [SP] označený "Koupaliště se

zázemím" předpokládá využití ve smyslu zpracované

územní studie louky Pod Vinicí. Součástí tak mohou být

např. koupací biotopy, zázemí v podobě drobných a

dočasných staveb, zpevněné plochy, mobiliář, oplocení

aj. včetně nezbytné infrastruktury a parkování.

předpis využití v ploše [DOP] označený "Návštěvnické

parkoviště" předpokládá využití pro kapacitní a zpravidla

nárazové parkování návštěvníků města v hlavní turistické

sezóně nebo při konání různých akcí. Doporučuje se

provedení parkovací plochy s minimálním podílem

zpevněných ploch, s důrazem na přírodní charakter

a možnosti jiného než hlavního využití (louka, pořádání

sport. akcí, např. hasičské soutěže, aj.)

v textové části ÚP: kapitola 02.3.A/ Zůsob zástavby -

schéma 03 jsou podmínky prostorového uspořádání

zástavby zobrazeny samostatně

Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.


