
obecně závazná vyhláška č.oL/2006

o vyhlášení závazné části územního plánu obce Bašt,

obec. BašÍ dne: 27.12.2006

ČÍslo jednací. I22L /o6

Zastupitelstvo obce Bašť se na svém zasedání dne usnes/o schválit na záktadě zákona č
50n976 Sb' o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) ve znění pozdějŠích předpisŮ
av souladu s ustanovením $ 10 písm. a) a $ 84 odst 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní řízení ), ve znění pozdějších předpisŮ, tuto obecně závaznou vyhlášku

ČÁsr PRVNÍ
ÚvoouÍUsIANoVENÍ

čIánek 1
UčeI vyhlášky

1) Vyhláška vymezuje pro správní území obce Bašt'závazné části Územního plánu obce BaŠt',
schváIeného zastupitelstvem obce dne 27.12.2006. ostatní části územního plánu jsou směrné.

2) VyhláŠka stanoví funkční uspořádání Území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezuje místnÍ
sysÍém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby

3) Užívání staveb' které před schválením Územního plánu existovaly v souladu s platnými
obecně závaznými předpisy, a objektŮ, pro jejichž stavbu bylo před schválením územnÍho plánu
vydáno Územní rozhodnutí nebo stavební povolení, lze zachovat, pokud stavba nebo provoznÍ činnosti
nenaruŠují zákon nebo jiný obecně platný předpis

Clánek 2
Rozsah platnosti

1) VyhláŠka platí pro správní Územíobce Bašt,.

2) Aktua|izace platnosti závazné části schváIeného územního plánu bude proveclena V roce
2Ua. Tato vyhtáška mťlŽe být zrušena nebo změněna pouze novou vyhláškou k případným změnám
závazné části Územně plánovací dokumentace nebo vyhláŠkou k závazné části nově schváleného
Územního plánu obce

ostatní ustanovení Územního plánu, která nejsou touto vyhláškou vymezena, jsou směrná'
Jejich změnu mŮŽe provést zastupitelstvo obce.

3) Nedílnou součásÍi závazné části Územního plánu jsou regulativy a limity obsažené v platných
zákonech a předpisech, které jsou zveřejněny ve sbírce zákonŮ a prováděcích nařízeních centrálních
orgánů a které nesmÍ zastupitelstvo obce měnit.

4) VyhtáŠka je závazná pro všechny orgány' právnické a fyzické osoby při rozhodovánÍ a přt

činnostech vyvotávajících znlěny ve funl<čním a prostorovém uspořádání uzemí, v provádětlí staveb
nebo jejich změn. při Údržbě, uŽívání a odstraňovátlí staveb.



Clánek 3
Závazné části

Závaznými částmi Územního plánu jsou:

- urbanistická koncepce ( viz výkres A )- závazné regulativy
- funkční vyuŽití územÍ ( viz výkres A )
- funkční regulace Území
- prostorová regulace Území
- podrobnějŠí regulativy

- Územní systém ekologické stability ( viz výkres 86 )
- koncepce dopravy (viz výkres 81 )- koncepce technického vybavení ( viz výkres 82 a 83 ). zásady ochrany životního prostředí ( viz výkres 86 )- veřejně prospěšné stavby a plochy pro ně (viz výkres 84 )

CIánek,4
Vymezení pojmú

1- Současně zastavěné ÚzemÍ je definováno $ /39a zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění.
Současně zastavěné území bylo aktualizováno územním plánem k 1.9'2006.

2' Zastavitelné Území tvoří plochy mimo současně zastavěného území vhodné k zastavění takto
vymezené schváleným Územním plánem obce.

3. Nezastavěné území je území mimo současně zastavěné Území, aktualizované územním
plánem k 1.9.2006 a mimo zastavitelné Území, vymezené jako závazná část Územního plánu.

4' Přípustné využití území
Území tze využít pro danou funkci' této funkce.

5. Podmíněně přípustné využití Území
V území lze umístit dalŠí objekty doplňující základní funkci, které odpovídají vyjmenovanému

přípustnému využití Území.

6. lntenzita dopravy
Počet projíždějících vozidel posuzovaným prostorem, zpŮsob a vyhodnocení bude posouzeno

orgánem státní správy příslušným dle kategorie komunikace.

7' Hygienické parametry prostředí
Měřitdné hodnoty hluku, znečištění ovzduší, znečištění povrchových vod. Metodika měřenÍ a

vyhodnocení bude posouzeno přísluŠným orgánem státnÍ správy

8. Estetické parametry prostředí
Stavebně technický stav území, charakteristické materiálové a prostorové řešenísÍaveb

9. Parter objektŮ
Přízemní část staveb navazujícÍ na veřejný prostor

10' Stavbyproindividuálnírekreaci
Rekreační domky, rekreační chalupy, rekreačníchaty a zahrádkářské chatky'

čÁsr DRUHA



ZAVAZNE REGULATIW

Clánek 5
Urbanistická koncepce

5.1 Koncepce ochrany a urbanizace krajiny

obec Bašt'se bude rozvíjet jako samostatné sídlo. Další rozvoj Území bude navazovat na
současně zastavěné Úzerní' Uzemí se dále nebude rozvíjet v prostoru okolo silnice I/9'

Rozvoj Územíje zaloŽen na těchto předpokladech.

1. Zachování kvality životního prostředí jako podmínky pro zájem obyvatel o výstavbu objektŮ
pro trvalé bydlení.

2' Na Území obce je zachována celt.sťvosÍ zalesnění přírodní dominanty Beckov.

3' Prostor mezi jeho zalesněnÍm a současně zastavěným a zastavitelným Územím definovaným
Územním plánem nebude dále urbanizován. orná pŮda bude v tomto prostoru nahrazena veřejnou
zelení.

5. Na Území obce je uplatněn lokálnísysÍém eko\ogické stability.

6' Břehy ZlonÍnského potoka budou chráněny volným manipulačním pruhem.

5.2 Koncepce rozvoie obce;

1 Další rozvoj obce mimo současně zastavěné Území je možný na zastavite|ných plochách,
definovaných na výkresu A územnÍho plánu'

2. A/a současně zastavěném Území a na zastavitelných plochách lze realizovat výstavbu
výhradně v souladu s funkční regulací Území podle článku 6.1 vyhláŠky'

3. Na Území obce bude dokončena technická infrastruktura podle výkresŮ č' 82 a 83.

5.3 Zastavitelné plochv obce:

Mimo současně zastavěné Územíjsou zastavitelné tyto plochy:

označení vÝměra funkce

1,2690 ha bydlení
3,5129 ha bydlení
0,1298 ha drobná výroba a sluŽby
0'6253 ha bydlení
0.3292 ha bydlení
0,1940 ha bydlení
0,4882 ha bydleni
1,3876 ha bydlení
1,5458 ha bydlení
1.3808 ha bydlení
7,9511 ha bydlení
1,1352 ha bydlení
0,2641 ha bydlení
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0,3604 ha bydlení
0'8251 ha bydlení
0.7605 ha bydlení
1.5293 ha bydlení
0.3721 ha bydlenÍ
0.8421 ha bydlení
0.2759 ha bydleni
0.7648 ha bydlenÍ
0,7378 ha bydlenÍ
0.5404 ha bydlení
0.5158 ha bydlenÍ
1,4974 ha OV
6,1672 ha bydlení
9'3638 ha bydlenÍ
0,3801 ha bydlenÍ
0.2376 ha bydleni

5.4 Nezastavitelné území

Nezastavitelná část řeŠeného územíje ponechána v původním - současném výrazu, dŮsledně
jsou zachovány všechny prvky ochrany přírody, vybrané plochy zeleně jsou vymezeny jako funkční
biokoridory a biocentra a doplněny novými trasami biokoridorů do jednoho celku.

Umíst'ování staveb do nezastavitelného území ie definováno v článku 6.

Ótánek 6
Závazné regulativy

6.1 FunkčnívvuŽití území ( viz vÝkres A )
V návrhu územního plánu obce jsou navrzeny tyto funkční plochy

Zastavitelné pIochv

- plochy bydlenÍv rodinných domech
- jádrové plochy obce
- plochy občanské vybavenosti
- plochy průmyslove výroby
- plochy pro drobnou výrobu a služby
- plochy pro sporÍ a rekreaci
- plochy pro zemědělskou výrobu
- plochy pro technickou vybavenost

komunikace

N ezastavitel n é pl ochv :

parky
plochy orné půdy
ploclly nízké a rozptýlené zeleně
Iouky
zahrady
vodní plochy



Zastavitelné pIochv:

Základní charakteristika funkčních aloch

Plochv bvdlení v rodinnÝch domech

Plochv bvdlení v současně zastavěném území:

ZákIadní funkce
Plochy je moŽno ve volných parcelách dostavovat rodinnými domy za obecně platných

ustanovení stavebního zákona.
Rodinné domy lze doplnit o objekty, souvisejícís hospodářským využitím pozemku.
Rodinné domy lze doplnit o stavby, sloužícÍ k vykonávánÍ Živnosti, které svým charakterem

nezhoršují hygienické a estetické parametry okolní zástavby - obchod, služby, drobné provozovny .

Přípustná funkce:
- bytové domy
- plochy pro sporÍ a rekreaci
- veřeiná zeleň.

Podmín ečně příp u stn á fu n kce :
plochy pro dopravu
plochy pro stavby a zařízenítechnického vybavení
S umístěnÍm staveb výše uvedených funkcí musí souhlasit zastupitelstvo obce.

Nepřípustná funkce:
Nepřípustné je povolování nových objektŮ individuální rekreace.

Prostorová regulace:
Maximálnízastavěnost pozemku činí 30 %

Plochv bvdlení v zastavitelném územi

ZákIadní funkce
Plochy jsou určené pro výstavbu rodinných domŮ.
Rodinné domy lze doplnit o objekty, související s bydlením - bazény, skleníky, venkovní krby,

altány apod, Živnost lze vykonávat pouze v části rodinného domu a to za podmínky, že takto
vykonávaná živnost svým charakterem a funkcí nezhorŠuje hygienické a estetické parametry okolní
zástavby.

Přípustná funkce:
- bytové domy
- plochy pro sport a rekreaci
- veřejná zeleň'

Podm ínečně příp ustná fun kce :

- plochy pro dopravu
- plochy pro stavby a zařÍzení technického vybavení

S umístěním staveb výše uvedených funkcí musí souhlasit zastupitelstvo obce'

Nepřípustná funkce:
Nepřípustné je povolování nových objektŮ individuální rekreace.

Prostorová regulace:
orientační velikost pozemku činí 800 m2, maximální zastavěnost pozemku činí 30 %



Jádrové plochy obce

Základní funkce:
Zástavba tvořená domy pro bydlení, polyfunkčními domy ( bydlení + funkce obchod - s|užby) a

objekty občanské vybavenosti - obchod, předŠkolní zařízení, zdravotnická zařízení, bydle pro seniory,
státnÍ správa' peněžnictvÍ, administrativa, sluŽby obyvatelŮm. Vedle izolovaných domŮ lze připustit
jejich řadové či jiné prostorové uspořádání za-podmínky předem schválené koncepce včetně řeŠení
dopravy v klidu.

Přípustná funkce:
- objekty pro hromadné ubytovánÍ
- parkovánÍ a garáŽování osobnÍch vozidel majitelŮ a obyvatelŮ domů, u novostaveb bytových

domů garáŽe vestavěné,
- sporÍoviště místnÍho významu
- parky, drobná architektura parÍeru

Nepřípustná funkce:
Nepřípustné je povolování nových objektŮ individuální rekreace

Plochv občanské vvbavenosti

Základní funkce:
Stávající, stabilizující i rozvojové plochy občanské vybavenosti bez dalŠífunkční regulace.

Přípustná funkce:
Provozování drobné výroby a služeb včetně bydlenÍ majitele či sluŽebního bytu'

Plochv průmyslové výroby

Základní funkce:
Areály pro výrobu, skladování.
VyuŽití Území je limitováno zákazem manipulace s toxickými a jedovatými látkami, vyloučena

je praŠnost při výrobním či manipulačním procesu. PřÍpadné znečiŠtění technologických vod musí být
likvidováno v místě'

Výrobní činnost musí mít zajištěnu likvidaci odpadu mimo řeŠené Území.
Parkování musí být zajiŠtěno na pozemku stavby.

Přípustná funkce:
Provozy drobné výroby a sluŽeb, prodejzboŽí

Plochv pro drobnou vÝrobu a sIužbv

Základní funkce:
Plochy, určené k umÍstění provozů drobné výroby a služeb. Jejich umístění v konkrétním

prostoru bude posouzeno v Územním řízení - negativní vliv provozŮ musí být posouzen hygienikem a
nepřesáhne hranice provozovny'

V provozovně je vyloučena manipulace s jedovatými a nebezpečnými látkami' specifický
odpad bude likvidován mimo Území obce.

Frekvence dopravní obsluhy bude posouzena při Územním řízení a takto stanovená bude
neořekročitelná.

Přípustná funkce:
objekty občanské vybavenosti, bydlení majitele či umÍstění služebního bytu.



Plochv pro zemědělskou vÝrobu

Základní funkce:
IJzavřené plochy zemědělských závodŮ, určené pro chov hospodářských zvířat, skladování

zemědě|ských produktů, garáŽování a servis zemědělské techniky a pro hygienické, technické a
ad m i n i strativ n í z áze m í Í: rov ozov ate le.

Kapacita využití je limitována maximálním přípustným pásmem hygienické ochrany vŮči
obytné zástavbě'

ParkovánÍ musí být zajiŠtěno na pozemku stavby.

Přípustná funkce:
Přípustné je ubytování formou sluŽebního bytu v kombinaci s ostrahou objektu
Vyjímečně přípustné je přechodná funkce skladŮ' popřípadě výroby a sluŽeb.

Plochv pro sport a rekreaci

Základní funkce:
Ptochy, určené pro umíst,ování ploch a objektŮ sportovních zařízenÍ anebo obdobných

provozŮ, vycházejÍcích ze sportovní ( pohybové ) relaxace obyvatel.

Připustná funkce:
Přípustná je kombinace základní funkce s objekty občanské vybavenosti - společného

stravování a ubytování či s objekty oV souvlseiící se základní činností v navazujících plochách.

Plochv pro technickou vybavenost

Základní funkce:
Jsou plochy, na které budou umíst'ovány objekty a provozy technického vybavení Území -

technické služby, spravy a ÚdrŽba objektŮ, komunikací a inŽ. sítí, objekty technické infrastruktury -

vodárny, ČoV, trafostanice, a plochy pro dopravu - autobusové zastávky, parkoviště.

Přípustná funkce:
Vyjímečně lze na tyto plochy umístit objekty občanské vybavenosti, sluŽeb a nerušící výroby.

Takto změněné vyuŽití plochy nesmí vyvolat deficitní bilanci ploch pro technickou vybavenost V

dotčeném prostoru.

Plochv pro komunikace

Základní funkce
Veřejné plochy, slouŽící k dopravní obsluze ÚzemÍ případně umístění zařízení, slouŽících k

jejich Údržbě.

Nepřípustná funkce
Jiné vvužití

- parky
- plochy určené k plněnífunkce lesa
- orná pŮda
- louky, pastviny, zahradY a sadY
- vodní plochy a vodní toky
- plochy pro komunikace
jsou nezastavitelnými ptochami, do kteých lze umístit pouze liniové trasy inženýrských sítí
Jejich užívánÍ je dále řízeno příslušnými zákony.



Parky

Základní funkce:
Stávající, stabilizované a rozvojové plochy udržované - parkové zeleně' bez dalších

přípustných funkcÍ'

Přípustná funkce:
SporÍovní plochy, vodnÍ plochy' dětská hřiště,

Nepřípustná funkce:
Hospodářské využití pozemku - obdělávání půdy, pastevectví apod.
Ploc h y jsou nez astav itel né.

6.2 Limity území
stanovuií ochranu území z těchto hledisek:

ochrana lesa
ochrana před záplavami
ochrana památek
oc h ra n a tec h n ic ké i nfrastru ktu ry
oc h ra n a d op rav n í i nfra stru ktu ry
ochrana přírody a krajiny
ochrana podzemních a povrchových vod
P H o ze m ěděl ské h o Drovozu

ČIánek 7
Koncepce technického vybavení území

( viz výkres č 82 a 83 )

Vodní plochv a vodní tokv

V řešeném území musí být dŮsledně dodnován manipulační pruh Š. 6 m podél břehŮ
ZlonÍnského potoka. VodnÍ tok a vodní plochy budou řádně čiŠtQny' bude zajiŠtěno jejich periodické
odbahnění s cílem zachovat jejich stávající retenční schopnost.

Nově zastavitelné plochy budou mít řešenou likvidaci dešt,ových vod v místě stavby a to
zasakováním, popř. jímánÍm za účelem jejího dalšího využití pro hospodářské Účely.

Stávající trasy deŠt'ové kanalizace budou zachovány popř. opraveny, nové
zastavitelné plochy budou napojeny na deŠťovou kanalizaci, odtok do Zlonínského potoka bude
z pom a l en retenčn í m p ro sto re m,

VeřeinÝ vodovod

Zásobování území obce pitnou vodou je z veřejného vodovodu napojeného na
vodoh clspod á řský sy sté m reg i on u.

Splašková kanalizace

Současně zastavěné a zastavitetné plochy obce budou čištěny v centrální Čov Bast,'

Potřebné Úseky budou vybaveny tlakovou kanalizací.



Zásobován í územ í elektricko u en erqi í

Stávající rS7.sou doplněny VN kabelovou trasou, na kterou budou postupně připojeny blokové
TS zastavitelných p|och podle výkresu 83.

Zásobování území zemním plvnem

Současně zastavěné a zastavitelné Území bude vybaveno zemním ptynem.

Vvbavení území JTS

Do všech m.č. jsou přivedeny kabely JTS s vyhovující kapacitou pro dalŠÍ urbanizaci Území'

Čtánek 8
Koncepce dopravy

( viz výkres B 1 )

Silniční sít,

Stávající trasy silnic l. a lll. třídy jsou ponechány

Místní komunikace

Nové místnÍ komunikace budou řeŠeny ve funkčnÍch třídách C3 a D1 podle značení ve
výkresu 82.

Sí řky n av rhov aných komun ikacÍ.

- MK funkční třídy C2 . 2 x 3,25 p + jednostranný chodník š' 1 ,5 m
- MKfunkčnÍtřídy D1 -2x2,50m +zvýrazněnýpěšípásv Úrovnivozovky š. 1,5m

Veřejná autobusová doprava 
,

Stávající zastávky autobusové dopravy budou zachovány

Doprava v klidu

Na území obce budou zřízeny plochy veřejných parkovišt' podle výkresu 81. Nové místní
komunikace zastavitelných ploch budou dále vybaveny normovým počtem odstavných a parkovacích
stání dle ČsN ls 0t t o

Pěší karnunikace

Stávající pěší trasy jsou zachovány, V Území bude zřízena nová cyklostezka Bašt, -
Líbeznice'



Clánek 9
ochrana památek, přírody, krajiny a USES

( viz výkres 86 )

ochrana památek

V řešeném Území budou respektovány nemovité kulturní památky.

ochrana přírodv, kraiinv a úze,mí svstém ekotoqické stabititv ( ÚSES I

Na Územíobce se vymezují tyto prvky ochrany přírody, kra1iny a ÚsEs.

- Regionálnísystémekologickéstability,obsahuje:
- regionální biokoridor RK 1 132 je lesního typu' min. ŠÍřka RBK činÍ 65 m
- regionální biocentrum RBC 1854 Ív prostoru zalesněného masivu Beckov, navrž'ená

velikost biocentra činí 1 1 2,7 S.ha.

- MÍstní system ekologické stability, obsahuje navnenou sousÍayu lokálnÍch biokoridorů a
biocenter

Na Územíobce se vyskytují tyto převzaté prvky ochrany přírody

- významné krajinné pruky
- interakčnÍ prvkv zeleně

CAST TRETI
PL)CHY PRo VEŘEJNĚ pnospĚŠrue SIAVBY

Clánek 10
Veřejně - prospěšné stavby a asanační úpravy

( viz výkres 84 )

Na Územíobce se vymezují veřejně - prospěšné stavby technického vybavení Území:

- yPs 1 sptašková kanalizace s Čoy

Představuje celý systém gravitační a výtlačné kanalizace. Jeho realizace je základní
podm ínkou rozvoje obce'

- VPs 2 nové TS v území:

VPs 2. í rs 5 včetně kabelové trasy
VPs 2.2 rs Bí - zastavitelná plocha č. 1
VPs 2.3 rs 83 - zastavitelná plocha č. 3
VPs 2.4 Ts B12 - zastavitelná plocha č' 12
VPs 2.5 rs 8í6 - zastavitelná plocha č. 16
VPs 2.6 rs BíB - zastavitelná plocha č. 18
VPs 2.7 Ts B30 - zastavitelná plocha č. 30
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ČÁsr ČrvnrÁ
zÁvĚnrČtuÁ UsIÁNovruÍ

čIánek 11
Uložení dokumentace

Dokumentace schváleného územního plánu obce Bašt' je uloŽena na:

obecním Úřadu BaŠt',

stavebn ím Úřadu l-íbeznice,

Městském Úřadu Brandýs nad Labem - Sťará Boleslav' odboru územního rozvoje a
pa m átkov é péče, p racov i ště P ra h a
Krajském Úřadu Středočeského kraje,odboru Územního a stavebnÍho řízení

Výkresová a textová část Územního plánu obce BaŠt'tvoří nedílnou část této vyhlášky.

Clánek 12
Učinnost vyhlášky

12. 2C-C-6

?, EÚ4ť

Tato vyhláška nabývá Účinnosti 15. dnem po vyvěšení na Úřední desce.

zástupce sÍarosÍy

#*s\

kW
VyvěŠeno dne:
Sejmuto dne:
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