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, obecne závazná vyhláška
c. 6/2004'ze dne 13.9. 2004"

o závazných cástech územního
plánu obce Skršín

Zastupitelstvo obce Skršín vydává dne 13.9.2004 obecne závaznou vyhlášku c
závazných cástech Územního plánu obce Skršín a to v souladu s ustanovením §
84 odst. 2, písmob) zákona c. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zrízení) v platném
znení a v souladu s § 29 zákona c. 50/1976 Sb. o územním plánováni
a stavebním rádu v platném znení.

CÁST PRVNÍ
ÚVODNÍUSTANOVENÍ

Clánek 1

Úcel vyhlášky

1) Vyhláška vymezuje závazné cásti Územniho plánu obce SkršÍn, schváleného
usnesením Zastupitelstva obce SkršÍn us. c. 2/14/04 ze dne 13.9.2004.

Vyhláška platí pro rozhodováni územne a vecne pnslušných orgánu verejné správy pri
územním plánování a pro úcely správmho rozhodováni v územním a stavebmm nzem
nebo slouceném územním a stavebmm nzem, popnpade pri správmch nzemch
souvisejících, na správním území obce SkršÍn (k.ú. SkršÍn, k.ú. Chrámce a k.ú.
Dobrcice).

2)

Clánek 2

Rozsah platnosti

1) Vyhláška plati pro správni území obce SkršÍn (k.ú. SkršÍn, k.ú. Chrámce a k.ú.
Dobrcice)

2) Vvhlá<;ka se vvdáv~ nI'!c1ohll nf'llr{{itoll



3) VyWáška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby, pri cinnostech
vyvolávajících zmeny ve funkcním využití a usporádání území, v provádení staveb
nebo jejich zmen, pri údržbe, užívání a odstranování staveb, poprípade pri správních
rízeních souvisejících, jimiž se zakládá vznik, zmena nebo zánik práva povinností
fyzických a právnických osob.

Za závazné se urcují:

a) Veškeré závazné cásti rešení územne plánovací dokumentace vyšších stupnu.

b) Ochrana památek vcetne respektování jejich ochranných pásem.

c) Stanovení zastavitelných území a území se zvláštním režimem a v nich
vymezených polyfunkcních cr monofunkcních ploch se stanoveným využitím.

d) Respektování limitu využití území vyplývajících z prírodních podmínek ochrany
prírody, dobývacích prostoru a chránených ložisek, poddolovaných a svážných
území, zátopových území a územního systému ekologické stability.

4)

Ochrana zemedelského pudního fondu.

Ochranná a bezpecnostní pásma dopravy a technícké infrastruktury, hygienická
ochranná pásma a ochrana zdraví.

g) Návrh stanoveného souboru verejne prospešných staveb. Respektování
požadavku k vytvorení a ochrane zdravých životních a pracovních podmínek
a dodržování limitu stanovených právními predpisy k ochrane verejného zdraví.

Ostatní cásti dokumentace jsou smerné.

e)

f)

CÁST DRUHÁ
FUNKCNÍ CLENENÍ

Clánek c. 3

Základní rozvržení funkcí

1. Funkcní využití území vychází ze soucasného stavu využití a nových (prípadne
rozšírených) ploch pro zmeny ve využití rešeného území. Vymezení je zobrazeno
na výkresec. 1- hlavnívýkres.

2. Rešené území bylo rozdeleno na soucasne zastavené území a zastavitelné území urcené
pro rozvoJ.

3. Veškeré plochy, pro než se stanovují regulacní podmínky, jsou na výkresech barevne
rozlišeny a popsány v legende.

Clánek c. 4
Zastavitelná území

funkcní využití území:
plochy pro vesnické bydlení
plochy pro bydlení trvalé a rekreacní
plochy centra
plochy pro podnikání
domava



plochy pro sport
ostatní plochy
plochy obcanského vybavení
plochy technické vybavenosti

- 'plochy pro zemedelství (území pro zemedelskou výrobu)
- lesy (pozemky urcené k plnení funkce lesa)
- vodní plochy
- ostatní vodní plochy
- orná puda
- zahrady a sady
- trvalé travní porosty
- parková a ochranná zelen

Clánek c.S

Využití ploch

1. Clenení území obce na jednotlivé funkcní plochy stanoví výchozí regulativy jak prc
novou zástavbu, tak i pro možnou modemizaci nebo rekonstrukci stabilizovaných území
Veškerá cinnost v tomto území musí odpovídat charakteristice dané plochy (viz textovÉ
cást ÚPn Skršín a viz tabukla "Regulace multifukncních ploch).

2. Stavby a ostatní zarízení uvedené jako prípustné a podmínecne prípustné jsou možnÉ
potud, pokud svým úcelem, poctem, polohou a rozsahem vyhovují potrebe danéhc
území.

CÁST TRETÍ
ZÁVAZNÉ REGULATIVY

Závazné je využití ploch z grafické cásti,
navržený rozsah verejne prospešných staveb

- kanalizace splašková a výtlak splaškové kanalizace
- kanalizace deštová

- cistírna odpadních vod s komunikací a prepadem do potoka
regulace dle tabulky "Regulace multifunkcních ploch" s doprovodným textem:

Navržené regulace pro vybrané funkcní plochy.
Tyto regulace platí pro stavby na nove urcených plochách a pro rekonstrukce,

nástavby a prístavby stávajících staveb na plochách stávajících.

1. Bydlení vesnické:

Objekty s jedním, výjimecne se dvema nadzemními podlažími Gen na základe
individuálního posouzení architektonického zaclenení do prostoru) se sedlovou strechou
s možností využití podkroví s krytinou z pálených, nebo betonových tašek v ruzných
odstínech barvy od cervené až po tmave hnedou.

Doplnkové stavby prízemní se sedlovou, nebo pultovou strechou s možností využití



podkroví.
Lze umistovat stavby pro doplnkové zemedelské provozy nerušící a stavby pro chov

zvírectva v úmerném rozsahu na základe souhlasu vecne príslušných orgánu státní správy.
Lze umistovat provozy drobných služeb a remesel nerušících, výjimecne po

individuálním posouzení i rušících (nutno posuzovat i vnejší vazby, dopravu apod).
Stávající individuální garáže s rozširováním se neuvažuje.

2. Bydlení trvalé a rekreacní:

Objekty s jedním, nadzemním podlažím s možností zapušteného suterénu, se
sedlovou strechou s možností využití podkroví s krytinou z pálených, nebo betonových tašek
v ruzných odstínech barvy od cervené až po'tmave hnedou.

Doplnkové stavby prízemní se sedlovou, nebo pultovou strechou s"možností využití
podkroví.

. Lze umistovat pouze zájmový chov domácího zvírectva v rozsahu dle vyjádrení
okresního hygienika a veterináre.

Provozy drobných služeb a remesel nerušících lze umistovat pouze na základe
individuálního posouzení.

Smíšené centrální území:

Objekty s 1 až 2 nadzemními podlažími se sedlovou strechou pro obcanskou
vybavenost, administrativu a drobná remesla a služby s nerušícím provozem.

Verejná parkovište, prípadne garáže.

Území obcanské yybavenosti:
I

Objekty obcanského vybavení prízemní se sedlovými strechami.
Parkovište.

Území pro podnikání:

Jednopodlažní objekty se sedlovými strechami se zvýšeným durazem na
architektonické pusobení objektu.

Hromadná parkovište, prípadne garáže.
U plochy v Chrámcích není prípustné umístení cerpací stanice PHM.

Území zemedelské výroby:

Jednopodlažní objekty se sedlovými strechami s možností využití podkroví urcené pro
zemedelské provozy.

Neuvedené funkce jsou neprípustné, nebo podmínene prípustné s odkazem na tabulku
"Regulace multifunkcních ploch". Povolování podmínene prípustných funkcí je možné
pouze po kladném posouzení vecne príslušných orgánu státní správy s prihlédnutím k
ostatním funkcím v okolí.

CÁST CTVRTÁ
ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ
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1)

Zmeny a dodatky

Zmeny a dodatky této vyhlášky je oprávneno vydávat Zastupitelstvo obce Skršín, a to
na základe zpracované, projednané a schválené zmeny územního plánu obce Skršín.

O úprave smerné cásti cásti územního plánu obce Skršín rozhoduje Zastupitelstvo obce
po konzultaci se zpracovatelem a OÚPaRR Magistrátu mesta Mostu.

2)

Clánek c. 7
Uložení dokumentace

Územní plán obce Skršín, (opatrený schvalovací doložkou podle § 16 odstavce 4 vyhlášky c.
135/2001 Sb. v platném znení) je uložen na Obecním úrade ve Skršíne, na Odboru územního
plánu a regionálního rozvoje Magistrátu mesta Mostu, na Stavebním úrade Magistrátu mesta
Mostu a na Odboru územního plánování a stavebního rádu Krajského úradu.

Clánek c. 8
Úcinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem 28.9.2004

Skršín dne: 28.9.2004

Místost

"

arosta: k. /I
~"..~

Starostka:

EvaCh9vanová
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