Vyhláška č. 2/2000
o územním plánu obce Okříšky
Obecní rada obce Okříšky se na svém zasedání dne 11. května 2000 usnesla vydat podle § 16
zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění zákona č. 410/1992 Sb. o pozdějších předpisů a podle
§29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů, zejména zákona č. 83/1998 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
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2.

1.
2.

Článek 1
Účel vyhlášky
Vyhláška vymezuje závazné a směrné části územního plánu sídelního útvaru Okříšky
schváleného obecním zastupitelstvem v Okříškách dne 4. května 2000 (dále jen „územní
plán“).
Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti.
Vymezuje územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.
Článek 2
Rozsah platnosti
Řešené území je vymezeno katastrálním územím obce Okříšky a Nové Petrovice.
Území je řešeno pro období do roku 2015.

Článek 3
Závaznost územně plánovací dokumentace
Závazné části územního plánu vymezují základní zásady (koncepci) stabilizace a územního
rozvoje obce Okříšky.
Článek 4
Vymezení pojmů
1. Závazné regulativy:
a) základní principy uspořádání území
b) limity využití území
2. Urbanizované území tvoří plochy zastavěné a určené k zastavění:
a) nízkopodlažní bydlení (rodinné domy),
b) hromadné bydlení (bytové domy),
c) občanská vybavenost,
d) území průmyslové výroby v členění na:
- území drobné výroby a služeb,
- území pro průmyslovou výrobu,
e) území zemědělské výroby členěno na území pro zemědělskou výrobu,
f) plochy pro sport a rekreaci,
g) plochy pro zeleň,
h) ch) plochy pro dopravu,
i) plochy pro technickou vybavenost,
3. Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění.

Část II.
Závazné regulativy
Článek 5
Základní principy územního rozvoje, úkoly vyplývající z řešení územně plánovací
dokumentace
Základní urbanistická koncepce vychází ze stávající struktury obce:
a) bude probíhat obnova území s důrazem na funkční a estetickou kvalitu,
b) dopravní zklidnění centrální části obce bude navržena plocha pro dílčí přeložku státní silnice
II/405 , dále je počítáno s přeložkou státní silnice III/40510,
c) bytová výstavba a rozvojové plochy občanské vybavenosti budou situovány východně a
jihovýchodně od obce, při nové zástavbě bude respektována urbanistická struktura sídla, nová
zástavba bude realizována nízkopodlažní formou s odpovídajícím architektonickým výrazem,
d) obtěžující výrobní aktivity budou situovány západně a severně od obce za tratí ČD,
e) bude provedena dostavba centra obce v navazujících ulicích budou navržena opatření pro
zatraktivnění a zlepšení architektonického výrazu rozšířeného centra,
f) v zastavěné části obce budou vytvořeny další plochy zeleně,
g) v nezastavitelných (neurbanizovaných) územích budou prováděny zásahy v oblasti
krajinotvorby, s cílem zvýšení ekologické stability krajiny a zlepšení podmínek pro rekreační
funkci krajiny.
Článek 6
Regulativy využití území
1. Bytová výstavba
a) V územním plánu jsou plochy pro novou bytovou výstavbu specifikovány jako plochy pro
nízkopodlažní bydlení (rodinné domy) a plochy pro hromadné bydlení (bytové domy).
b) Hlavní rozvojové plochy pro nízkopodlažní bydlení jsou vymezeny v lokalitě Za Úvozem a
v lokalitě V zahradách.
c) Doplnění bytových domů je navrženo jako pokračování ul. U Stadionu, jejich umístění je
přípustné i na plochách pro nízkopodlažní bydlení (rodinné domy).
d) Rezervní plochy stanoví další rozvoj obce po vyčerpání ploch navržených k zástavbě.
2. Občanská vybavenost
a) Zařízení občanské vybavenosti budou přednostně umisťována do funkčních zón občanské
vybavenosti.
b) V ostatních funkčních zónách bude občanská vybavenost umisťována podle regulačních
zásad (příloha č. 1).
c) Budou vytvářeny podmínky pro zřizování vestavěné občanské vybavenosti v obchodních
ulicích.
d) Plocha pro občanskou vybavenost komerčního charakteru je navržena v návaznosti na
čerpací stanici pohonných hmot, rezervní plocha na druhé straně státní silnice II/405.
e) Areál zámku bude přednostně využit pro občanskou vybavenost a bydlení.
3. Výrobní zařízení
a) Výrobní a skladovací zařízení budou situovány do výrobní zóny U Cihelny a Za Tratí ČD.
b) Hlavní areál ZD nebude plošně rozšiřován, po obvodu bude osázen zelení.
c) Navrhovaná rozvodna Českých drah bude situována jihozápadně od obce podél trati na
Znojmo.
4. Sportovní a rekreační plochy
a) Územní plán navrhuje plochy pro rozšíření sportovního areálu, tenisový areál a koupaliště.

b) plochy pro „příměstskou” rekreaci obyvatel jsou navrženy v prostoru kolem Zámeckého
rybníka, rybníka Pilný, stávajícího koupaliště a na území lesních porostů v lokalitách Na
Horách a Vavruška.
c) Doplnění rekreačních zahrádek je navrženo v lokalitě u dnešního koupaliště.
5. Zásady péče o životní prostředí
a. Urbanistickými a technickými opatřeními omezovat plynné exhalace, prašnost, nadměrný
hluk a znečištění půdy a vody.
b. Tuhé domovní odpady svážet na řízenou skládku Petrůvky.
c. Upravit a doplnit plochy stávající zeleně, provést dosadbu ochranné zeleně.
d. Respektovat vyhlášená pásma hygienické ochrany.
6. Zásady ochrany kulturních hodnot.
a) Chránit jednotlivé objekty, které jsou předmětem památkové ochrany a dále objekty
architek-tonicky významné.
b) Regenerace a obnova „Přestavbového území” proběhne podle regulačních zásad
stanovených samostatnou dokumentací.
c) Při nové zástavbě bude respektována stávající urbanistická struktura, nová zástavba bude
realizována nízkopodlažní formou s odpovídajícím architektonickým výrazem.
d) Budou zachovány, rozvíjeny a využity v urbanistické kompozici významné pohledy na
soubor památek a významné dálkové pohledy na obec.
7. Lokální systém ekologické stability a ochrana krajiny
a) Místní systém ekologické stability je vymezen v grafické části územního plánu.
b) Plochy tvořící součásti biocenter a biokoridoru jsou nezastavitelné.
Článek 7
Funkční uspořádání území
1. Území řešené územním plánem se člení na jednotlivé části, které jsou graficky znázorněny a
popsány ve výkrese č. 1. Přípustnost využití jednotlivých ploch stanoví tabulka, která je
přílohou této vyhlášky. Vymezení funkčních zón a regulativů je graficky vyznačeno v
„Komplexním urbanistickém návrhu” (výkres č. 1). Přehled aktivit vhodných, přípustných a
nepřípustných v jednotlivých funkčních zónách (viz. tabulka - příloha č. 1 této vyhlášky)
2. Funkční uspořádání:
a) Nízkopodlažní bydlení (rodinné domy) je určeno pro bydlení, drobnou výrobu a chov
zvířectva pokud nejsou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru.
b) V grafické části je dále vymezeno přestavbové území, tj. území kde budou regulační
podmínky stanoveny samostatnou dokumentací.
c) Hromadné bydlení (bytové domy) - je určeno pro bydlení trvalé a dočasné, dále pro stavby
a zařízení občanské vybavenosti, která zajišťuje obsluhu obytného území, aniž by toto
bydlení narušovala.
d) Plochy pro občanskou vybavenost - jsou určeny pro umisťování staveb občanské
vybavenosti pokud není umístěna v rámci regulačních zásad v jiném území.
e) Území průmyslové výroby:
- území drobné výroby a služeb - je určeno pro umisťování staveb drobné výroby a
služeb mající méně rušivé účinky na životní prostředí.
- území pro průmyslovou výrobu - je určeno pro umisťování staveb pro průmysl, které
mají rušivý vliv na životní prostředí. Umisťují se zde stavby pro průmysl, skladování,
opravárenské služby, stavebnictví a jiné podnikatelské výrobní aktivity.
f) Území zemědělské výroby - území pro zemědělskou výrobu je určeno pro stavby a zařízení
zemědělské výroby, které mají rušivé účinky na životní prostředí (zemědělská velkovýroba).
Výjimečně přípustné je umístění služebních a pohotovostních bytů.

g) Plochy pro sport a rekreaci - jsou určeny pro sportovní a rekreační zařízení celosídelního
významu.
h) Plochy pro zeleň - jsou určeny pro veřejnou zeleň a parky. Tyto plochy jsou nezastavitelné.
i) Plochy pro zařízení technické vybavenosti - jsou plochy staveb a zařízení pro zásobování
pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování elektrickou energií a plynem,
telekomunikační zařízení.
j) Plochy pro dopravu - jsou plochy staveb a zařízení pozemních komunikací a plochy pro
odstavování motorových vozidel a dále plochy pro železniční dopravu.
f) V neurbanizovaném území není dovoleno umisťovat a povolovat novostavby s výjimkou
staveb, které jsou určeny pro obsluhu těchto ploch a dále staveb drah a na dráze,
pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků.
Neurbanizované území se dělí podle funkčních kritérií na zemědělskou půdu, lesní půdu,
plochy zeleně na nelesních pozemcích, vodní plochy a toky a ostatní pozemky mimo
zastavěné území sídla.
Článek 8
Závazné zásady pro uspořádání území
Závazné jsou následující regulativy prostorového a funkčního uspořádání území vyjádřené
v hlavních výkresech územního plánu 1 : 10 000 a 1 : 2 000:
1. Prostorové uspořádání území obce v členění na plochy zastavěné a zastavitelné (stavební) a
nezastavitelné (nestavební).
2. Základní regulační podmínky pro plochy stavební, které vymezují účel využití plochy, a to:
a) plochy bydlení
b) plochy výrobní
c) plochy rekreace a sportu
d) plochy technické vybavenosti a dopravy
e) plochy smíšené centrální a plochy občanské vybavenosti
3. Regulační podmínky pro plochy nestavební - volné:
b) plochy krajinné a sídelní zeleně
c) zemědělský půdní fond
d) lesní půdní fond
4. Vymezení funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména
účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně změn jejich užívání. Stavby a jiná opatření,
které funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo
povoleny, s výjimkou staveb dočasných. Konkrétní alternativy využití ploch (funkce přípustné či
výjimečně přípustné) jsou stanoveny v příloze této vyhlášky.
Dosavadní způsob využití ploch a území, které neodpovídá vymezenému funkčnímu využití
podle územního plánu, je možný pokud nenarušuje veřejné zájmy a pokud nejsou dány důvody
pro opatření dle § 87 a § 102 stavebního zákona.
Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých
území a ploch je přípustné jen tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní
funkci.
5. Koncepce dopravy a technické infrastruktury
a) Zásady pro uspořádání dopravy
Je nutné dodržet základní dopravní skelet dle územního plánu. Závazné jsou trasy přeložek
státní silnice II/405 a III/40510.
Nová parkoviště budou vybudována v prostoru centra, u sportoviště, u nového hřbitova, u
školy a u navrhovaných průmyslových ploch.
b) Vodní hospodářství

-

protierozní opatření - vybudování dvou záchytných poldrů (viz situace širších vztahů) - pro
zachycení a redukcí větších průtoků přívalových vod z extravilánu severně a
severozápadně od obce,
- zásobování vodou - vodní zdroj je vyhovující kapacitně i do výhledu, s rozšiřováním se
neuvažuje. Akumulace vodojemů je dostatečná. Pro novou výstavbu nutno dobudovat
vodovodní síť,
- odkanalizování a čištění odpadních vod - ve výhledu se předpokládá zahájení postupné
rekonstrukce kanalizační sítě, bude dořešeno odkanalizování části Nové Petrovice a V
Zahradách.
c) Energetika
- zásobování zemním plynem - v obci je dokončena komplexní plynofikace, pro novou
zástavbu je třeba dobudovat NTL a STL plynovodní síť.
- zásobování elektrickou energií - pro novou výstavbu se předpokládá realizace nových
vzdušných přípojek VN včetně zahušťovacích zděných trafostanic. S novou výstavbou
vedení VN nutno počítat i s dílčími přeložkami vzdušného vedení VN v kolizních místech.
Pro plánovanou elektrizaci trati ČD Brno - Okříšky, Okříšky - Znojmo je nutno vybudovat novou
rozvodnu 110/27 kV s připojením na venkovním vedení VVN 110 kV Brtnice - Řípov (výhled po
roce 2010).
d) Likvidace tuhých domovních odpadů
Likvidace tuhých domovních odpadů bude nadále provádět svozová firma na skládku
v Petrůvkách. Stávající skládka u cihelny bude rekultivována a osázena zelení.
6. Základní architektonické regulativy
Přestavbové území nízkopodlažního bydlení - představuje území, na které budou regulační
podmínky stanoveny samostatně nebo urbanistickou studií.
Objekty památkové chráněné - objekty zařazené do státního seznamu nemovitých kulturních
památek, veškeré stavební úpravy nutno odsouhlasit orgánem památkové péče.
Objekty architektonicky významné - objekty významné pro obraz a vzhled obce, stavební
úpravy budou navrženy autorizovaným architektem, posouzeny v konceptu řešení.
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Článek 9
Limity využití území
Limity využití jednotlivých funkčních ploch jsou následující:
a) přípustné funkce: jedná se o funkce, ke kterým může být příslušný pozemek či plocha
využit bez omezení, tj. pro které je předurčen.
b) výjimečně přípustné funkce jsou takové, u nichž je třeba zvažovat případné dopady na
funkci hlavní, např. z hlediska hygienického či architektonického. Jedná se například o
výstavbu menších výrobních objektů v obytné zóně, kdy je třeba individuálně posuzovat
dopady výroby či nadměrné dopravy s výrobou souvisící na životní prostředí.
Označení jednotlivých funkčních ploch, na které se vztahují tyto regulativy je obsaženo ve
výkresu číslo 1 Komplexní urbanistický návrh.
Ochranná pásma - při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem:
a) ochranná pásma areálu živočišné výroby, čistíren odpadních vod - v ochranných pásmech
nelze stavět nové objekty chráněné zástavby (objekty pro trvalé bydlení, školství,
zdravotnictví a sport). Výjimečně je možné zastavět proluku ve stávající zástavbě,
b) ochranná pásma silničních komunikací, rozvodů elektrické energie, plynovodů,
telekomunikačních zařízení - jsou zakreslena v grafické části dokumentace, tato pásma
vycházející z obecně závazných právních předpisů,
c) ochranné pásmo vodních toků - pásmo stanovené územním plánem na základě výsledků
projednání územního plánu (manipulační pruh),
Je nutno respektovat rozsah a režimy pásem hygienické ochrany. Podrobně jsou omezení
vyplývající z jednotlivých ochranných pásem uvedena v textové části územního plánu.

Ochranná pásma a pásma hygienické ochrany jsou zakreslena ve výkresové části územního
plánu. Jedná se o výkres č. 1 Komplexní urbanistický návrh.
Jakékoliv záměry stavební a zemní činnosti v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno
předem projednat s provozovateli těchto sítí.
Část III.
Veřejně prospěšné stavby
Článek 10
Ve smyslu § 108 zákona číslo 50/1976 Sb. ve znění novely č. 262/1992 Sb. a pozdějších předpisů
jsou za veřejně prospěšné stavby navrženy a považovány plochy pro tyto investice:
1. Přeložka státní silnice III/40510
2. Úprava křižovatky ul. Tovární, Nádražní, přeložka státní silnice III/40510
3. Úprava křižovatky, přeložka III/40510, ul. Masarykova
4. Průtah státní silnice II/405
5. Úprava křižovatky státní silnice II/405, státní silnice III/4057 u cihelny
6. Úprava směrového vedení trasy silnice II/405
7. Rezerva pro úpravu trasy státní silnice III/4057 na Heraltice
8. Úprava křižovatky v centru ul. Jihlavská, Nádražní, Masarykova, B. Němcová
9. Nové napojení Staré osady a Skalky na státní silnici II/405
10. Dopravní napojení hřbitova, včetně parkoviště
11. Dopravní napojení rybníka Pilný
12. Pěší propojení školy a sportovního areálu
13. Chodníky podél státních silnic
14. Plocha pro vytvoření náměstí v centru obce
15. Úprava návsi ve Staré osadě
16. Plocha pro nové koupaliště
17. Protipovodňová opatření - poldry a průleh
18. ČOV nebo čerpací stanice Nové Petrovice
19. Přeložky vedení VN 22 kV
20. Plochy pro nové trafostanice
21. Nová rozvodna Českých drah (mimo výkres)
22. Propojení vodovodu v ul. Nádražní a V Zahradách
Článek 11
Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění nebo
omezení vlastnických práv k pozemkům a stavbám dle § 108 zákona č. 50/76 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou
nebo jiným způsobem. Graficky jsou tyto plochy vymezeny v samostatném výkresu územního
plánu.
Část IV.
Směrné části územního plánu
Článek 12
Směrné zásady pro uspořádání území

1. Všechny části, které nejsou výslovně uvedeny v této části jako směrné (např. počty rodinných
domů na nových parcelách atd.), jsou závazné (např. veřejně prospěšné stavby, rozmístění
ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, rekreaci a sport, výrobu, dopravu atd.).
2. Úpravy směrných částí územního plánu je oprávněn provádět jeho pořizovatel.
3. Směrná velikost obce v r. 2015 - 2 200 obyvatel.
4. Směrná potřeba pozemků pro nové rodinné domy:
- v návrhovém období do r . 2015 - 98 b.j. (78 v RD)
- ve výhledu 2015 - 2030 - cca 50 RD
Článek 13
Regulační podmínky využití území
Následující podmínky doporučují způsob využití funkčních zón (viz grafická část), jejichž základní
funkce je závazná:
1. Výška osazení objektů: úroveň podlahy 1. NP (±0,00) by se měla pohybovat v rozmezí 0,3 - 1,2
m oproti okolnímu upravenému terénu.
2. Sklon střech: by se měl pohybovat v rozmezí 35 - 45°. U menších přístaveb může být i menší
než 35°.
3. Materiál a barva střešní krytiny: doporučuje se krytina keramická pálená nebo betonová
v barvě červené či odstínech hnědé.
4. Výplně otvorů se doporučuje volit pravoúhlé. Vhodnými materiály pro okna a dveře je dřevo i
plastické hmoty, v suterénu jsou možná i ocelová okna.
5. Barva a materiál oplocení předzahrádek: plot by měl být nepříliš nápadný, neměl by konkurovat
stavbám, jež oplocuje a měl by být materiálově i barevně sjednocen se stavbou i s ploty v
sousedství.
6. Zeleň: při vegetačních úpravách používat pouze domácích druhů dřevin.
Článek 14
Regulativy prostorového uspořádání
Směrné regulativy prostorového uspořádání navrhovaných funkčních ploch obsahuje následující
tabulka.
REGULATIVY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

REGULATIVY PROSTOROVÉHO

USPOŘÁDÁNÍ

BV
BV 1

Nízkopodlažní bydlení, rodinné domy

OV 2

max. 1 podlažní zástavba RD se

střecha sedlová, valbová nebo

sedlovou nebo valbovou střechou

mansardová, dodržet uliční čáru

v pohledově exponované lokalitě,

OV 3

regulační zásady stanovit v podrobnější
dokumentaci

BV2

max. 2 podlažní zástavba RD se

DV
DV 1

podrobnější dokumentaci

hřeben rovnoběžný s ul. V Zahradách

max. výška římsy 6 m nad upraveným

se státní silnicí II/405

PV
PV 1

max. 2 podlažní zástavba RD se
sedlovou nebo valbovou střechou, hlavní

Území drobné výroby a služeb

terénem, stavební čára rovnoběžná

hlavní hřeben rovnoběžný s ulicí
V Zahradách, nutno zpracovat

objekty max. 2 podlažní vč. podkroví
střecha sedlová nebo valbová

sedlovou nebo valbovou střechou,

BV3

objekty max. 2 podlažní vč. podkroví

Průmyslová výroba a sklady
nová lokalita, max. výška římsy 8 m
nad upraveným terénem

PV 2

nová lokalita, max. výška římsy 8m
nad upraveným terénem

BV 4

PV 3

max. 2 podlažní zástavba RD se
sedlovou nebo valbovou střechou,

nad upraveným terénem

ZV
ZV 1

dodržet stávající uliční čáru

BV 5

max. 1 podlažní zástavba RD se
sedlovou střechou

BV 6

BV 8

max. 2 podlažní zástavba RD se

OV
OV 1

u nových objektů ve stávajícím areálu

terénem

rezervní plocha v pohledově exponované

SR
SR 1

Sportovní a rekreační plochy
Navrhované sportoviště pro obec,

lokalitě, po využití lokality BV 1

objekty max. 2. NP, zprac. podrobnější

rezervní plocha, max. 2 podlažní

dokumentace

SR 2

zástavba se sedlovou nebo valbovou

BD
BD 1

Zemědělská výroba

max. výška římsy 8 m nad upraveným

sedlovou střechou

BV 7

nová lokalita, max. výška římsy 8 m

max. 1 podlažní zástavba RD se

střechou podmíněno realizací

sedlovou nebo valbovou střechou, lze

přeložky III/40510

umístit pouze objekty pro obsluhu hřiště

SR 3

Bytové domy

max. 1 podlažní zástavba RD se

bytové domy max. 4 nadzemní podlaží

sedlovou nebo valbovou střechou, lze

(včetně podkroví), sedlová, valbová nebo

umístit pouze objekty pro obsluhu

mansardová střecha

koupaliště

SR 4

Občanská vybavenost

nelze umístit stavební objekty

nové objekty max. 2 podlažní vč.
podkroví nutno zpracovat urbanistickou
studii

Článek 15
Stavby
Stavbami zařazenými do směrné části územního plánu jsou:
a) dopravní propojení ulice Nádražní a V Zahradách podél plochy pro bytovou zástavbu BV2,
b) alternativa výhledové trasy rychlostní komunikace Třebíč – Jihlava (pouze ve výkresu 1:10
000),
c) trasy zemědělských komunikací mimo zastavěné území (výkres č. 1).
Část V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 16
Závaznost územního plánu
Ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu je Územní plán obce Okříšky v rozsahu
uvedeném v této vyhlášce závazným podkladem pro vypracování a schvalování další územně
plánovací dokumentace, pro územní rozhodování a pro vypracovávání dokumentace staveb.
Článek 17
Změny územního plánu
Nastanou-li v území řešeném územním plánem podstatné změny územně technických,
hospodářských nebo sociálních předpokladů, ze kterých vychází koncepce organizace území
územního plánu, pořídí pořizovatel z podnětu obce, vlastního, případně jiného, ve smyslu § 30
zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 17 vyhlášky č. 131/1998 Sb. Změnu
platného územního plánu. Řádně projednané Změny územního plánu schválí zastupitelstvo obce
dodatky k této vyhlášce.

Článek 18
Uložení dokumentace
Schválená dokumentace územního plánu je uložena u stavebního úřadu v Okříškách, u referátu
regionálního rozvoje Okresního úřadu v Třebíči a u obecního úřadu v Okříškách, kde je z titulu
pořizovatele uložen i projednací spis.
Článek 19
Účinnost a přílohy vyhlášky
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. června 2000.
2. Nedílnou součástí této vyhlášky je:
- příloha číslo 1 - regulační zásady funkčního využití území
- územní plán obce Okříšky.

ing. Josef Kula, starosta
ing. Jaroslava Mahelová, zástupce starosty

Vyvěšeno na úřední tabuli OÚ Okříšky dne 18. května 2000.
Sejmuto z úřední tabule dne 2. června 2000.

Příloha č. 1
k vyhlášce o závazných částech územního plánu obce OKŘÍŠKY
REGULAČNÍ ZÁSADY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Funkční zóna

Využití území
přípustné funkce
vyjímečně přípustné
bydlení v RD se
občanská vybavenost,
zázemím užitkových
obchod, služby
zahrad a chovem hosp. nerušící řemesl.
zvířectva, zeměd.
provozy, rekreační
usedlosti
chalupy

nepřípustné funkce
nízkopodlažní bydlení
průmyslová výroba,
intenzivní živočišná
výroba, řemesla a
služby s negativním
dopadem na životní
prostředí
hromadné bydlení
nízkopodlažní zástavba maloobchod, nerušící
průmyslová výroba,
bytových domů
služby, vestavěná
zemědělská výroba,
občanská vybavenost řemesla a služby
s negativním dopadem
na životní prostředí
občanská vybavenost monofunkční plochy
veškerá občanská
průmyslová výroba,
občanské vybavenosti, vybavenost, bydlení,
živočišná výroba,
školství, zdravotnictví, neobtěžující řemesla a řemesla a služby
kultura atd.
služby, neobtěžující
s negativním dopadem
drobná výroba
na životní prostředí
území drobné výroby a umístění drobné výroby obchod, administrativa, bydlení, rekreace,
služeb
a služeb
správa, vyjímečně
průmyslová výroba,
bydlení (služební byty), zemědělská výroba
drobné zemědělství
území průmyslové
průmyslové podniky
drobná výroba, drobné bydlení, rekreace,
výroby
zemědělství,
občanská vybavenost
zemědělská
velkovýroba
území zemědělské
areály zemědělské
drobná výroba, drobné bydlení, rekreace,
velkovýroby
velkovýroby
zemědělství,
občanská vybavenost
průmyslová výroba
rekreační území a
rekreace a sportovní
byty správců,
bydlení, drobná výroba,
sportovní plochy
plochy
vybavenost sloužící
drobné zemědělství,
k obsluze těchto území občanská vybavenost
zahrádkové osady
rekreační zahrádky
vybavenost a objekty
nelze umístit jiné
sloužící k obsluze
funkce
těchto území
veřejná zeleň, parky
veřejná zeleň, parky
zařízení sloužící
nelze umístit jiné
k obsluze těchto území funkce
plochy pro dopravu
doprava, parkoviště
zařízení sloužící
nelze umístit jiné
k obsluze těchto území funkce
plochy pro technickou plochy pro zásobování zařízení sloužící
nelze umístit jiné
vybavenost
vodou, kanalizací,
k obsluze těchto území funkce
ČOV, rozvod el.
energie a plynu,
telekomunikace

