PÿÍLOHA:
PÿEHLED LIMITŸ VYUéITÍ ÚZEMÍ
(KOORDINA»NÍ V›KRES ÚP VRAéKOV)

PÿÍLOHA: LIMITY VYUéITÍ ÚZEMÍ
Limity vyuûití území omezují, vyluËují a podmiÚují umísùování staveb, vyuûití území a opat¯ení v
území.
1) Zp˘sob vyuûití území
SouËasn˝ zp˘sob vyuûití území vypl˝vá zejména z údaj˘ katastru nemovitostí (katastrální
mapy). Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ informací poskytnut˝ch ÚHÚL
Brand˝s nad Labem - Stará Boleslav (OPRL 2010).
Obec Vraûkov neeviduje ûádná platná rozhodnutí stavebního ú¯adu (územní rozhodnutí,
stavební povolení), která by byla opomenuta. V ¯eöeném území není vyhláöena stavební uzávÏra.
2) Limity vyuûití území vypl˝vající z ÚPD vydané krajem a PÚR »eské republiky
Ochrana p¯írody a krajiny - územní systém ekologické stability:
»ást ¯eöeného území je souËástí regionálního biocentra RBC 1300 ÿíp, ¯eöen˝m územím
prochází regionální biokoridor RBK 624.
Ochrana koridoru dopravní infrastruktury (dle PÚR »eské republiky):
ÿeöen˝m územím prochází koridor vysokorychlostní ûelezniËní dopravy.
3) Limity vyuûití území stanovené v právních p¯edpisech a správních rozhodnutích
Ochrana p¯írody a krajiny
(dle zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní):
Do ¯eöeného území zasahuje p¯írodní památka PP Hora ÿíp a EVL CZ0420014 soustavy NATURA
2000. V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou, v p¯ípadÏ ¯eöeného území, lesy, vodní toky a údolní nivy (dle
ustanovení §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní).
Hora ÿíp (CZ 0420014)
Dominantu bioty tvo¯í suùov˝ les (sv. Tilio-Acerion) v mozaice s drobnÏjöími stanoviöti ötÏrbinové vegetace
silikátov˝ch skal a ötÏrbin (sv. Asplenion septentrionalis). Lesní porost suùov˝ch svah˘ je obklopen prstencem
hercynsk˝ch dubohab¯in (sv. Carpinion), které na JZ úpatí p¯echázejí v mozaiku s perialpidskou bazifilní doubravou (sv.
Quercion pubescenti-petraeae). Skalnaté bezlesí je tvo¯eno mozaikami nízk˝ch xerofilních k¯ovin (sv. Prunion
spinosae), skalní vegetací s kost¯avou sivou (Festuca pallens), úzkolist˝ch such˝ch trávník˘ a such˝ch bylinn˝ch lem˘
(sv. Bromion erecti a sv. Festucion valesiacae). LokálnÏ se vyskytuje i bazifilní vegetace efemér a sukulent˘ (Alysso
alyssoidis-Sedion albi) a vegetace skalních ötÏrbin (sv. Asplenion septentrionalis). JJZ svah je charakteristick˝
öirokolist˝mi such˝mi trávníky (sv. Bromion erecti) s ke¯ov˝mi remízky a mezofilními ovsíkov˝mi loukami (sv.
Arrhenatherion elatioris). Kvalitní a cenné jsou p¯edevöím nÏkteré úseky suùového lesa. Velmi cenné jsou také mozaiky
s vegetací nízk˝ch xerofilních k¯ovin na skalách. Na vymezeném území roste velké mnoûství vzácn˝ch, ohroûen˝ch a
zvláötÏ chránÏn˝ch druh˘ cévnat˝ch rostlin. Celková rozloha Ëiní 90,0487 ha.

Ochrana lesa
(dle zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní):
Dle §14, odst. 2, je t¯eba souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa. Lesy v ¯eöeném území je za¯azeny zejména do kategorie les˘ hospodá¯sk˝ch. Lesy,
které jsou souËástí zvláötÏ chránÏn˝ch Ëástí p¯írody jsou za¯azeny do kategorie les˘ zvláötního urËení.
Ochrana podzemních a povrchov˝ch vod
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní):
ÿeöené území je zahrnuto do chránÏné oblasti p¯irozené akumulace vod (CHOPAV)
SeveroËeská k¯ída.
ÿeöené území (k. ú. Vraûkov) je dle Na¯ízení vlády »R Ë. 103/2003 Sb. zranitelnou oblastí.
Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního toku (dle
ustanovení §49 zákona) do 6 m od b¯ehové Ëáry.
Ochrana p¯ed záplavami
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní):
V ¯eöeném území nejsou stanovena záplavová území, aktivní zóny záplavov˝ch území nebo
území urËená k rozliv˘m povodní.
Pozn.:

V blízkém okolí vodních tok˘ a ploch mohou b˝t stanoveny vodoprávním ú¯adem omezení
vypl˝vající zejména z §67 zákona Ë. 254/2001 Sb. (nap¯.: zákaz tÏûby nerost˘, zákaz skladování
odplavitelného materiálu, z¯izování oplocení, tábor˘ a kemp˘).
Ochrana nerostn˝ch surovin
(dle zákona Ë. 44/1988 Sb., v platném znÏní):
Do ¯eöeného území nezasahuje chránÏné loûiskové území a není zde vymezen dob˝vací

prostor.
Pozn.:

Západní okraj ¯eöeného území p¯ímo souvisí s dob˝vacím prostorem RaËinÏves Ë. 71049 (viz.
Mapa Geofondu »R „Mapa loûiskové ochrany“, list Ë. 12-21).
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Ochrana památek
(dle zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní):
V ¯eöeném území jsou vymezeny archeologické zóny I. stupnÏ:
Po¯. Ë.
12-21-05/1
12-21-05/2
12-21-05/3
12-21-05/4
12-21-05/5

Název UAN
Vraûkov - intravilán vsi a nejbliûöí okolí
Vraûkov - V dílech (Dílouny)
Vraûkov - Pod Vínkem
Vraûkov - V Modlách, K¯íûek
Straökov - nad b˝valou pískovnou

Typ UAN
I.
I.
I.
I.
I.

Reg. správce
Oblastní muzeum LitomÏ¯ice
Oblastní muzeum LitomÏ¯ice
Oblastní muzeum LitomÏ¯ice
Oblastní muzeum LitomÏ¯ice
Oblastní muzeum LitomÏ¯ice

V ¯eöeném území je do Úst¯edního seznamu kulturních památek zapsána kaple (rej. Ë. ÚSKP
43576/5-2444) na pozemku KN Ë. 918/3. ÿeöené území je souËástí I. a II. zóny ochranného pásma
Národní kulturní památky ÿíp (vymezeného dle rozhodnutí OkÚ LitomÏ¯ice, Ë. j.: RK 21/11/98, ze dne 21.
1. 1998).
Ochrana staveb - ve¯ejná poh¯ebiötÏ
(dle zákona Ë. 256/2001, o poh¯ebnictví, v platném znÏní):
Ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ se z¯izuje v öí¯i nejménÏ 100 m.
Ochrana drah
(dle zákona Ë. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znÏní):
Ochranné pásmo dráhy regionální je 60 m od osy krajní koleje a 30 m od obvodu dráhy.
Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací
(dle zákona Ë. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znÏní):
Ochranné pásmo dálnice Ëiní 100 m od osy p¯ilehlého jízdního pásu a od osy vÏtve její
k¯iûovatky, ochranné pásmo silnice II. a III. t¯ídy (mimo souvisle zastavÏná území) je 15 m od osy vozovky.
Ochrana dopravní infrastruktury - letiöù
(dle zákona Ë. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znÏní):
Do ¯eöeného území zasahuje ochranné pásmo vzletov˝ch a p¯istávacích drah (LetiötÏ
Roudnice), ochranné pásmo vzletov˝ch a p¯istávacích drah a ochranné pásmo vzletov˝ch a p¯ibliûovacích
prostor˘ (LetiötÏ Sazená a LetiötÏ Roudnice).
Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ¯ad˘ a kanalizaËních stok
(dle zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném
znÏní):
OP ¯ad˘ a stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ Ëiní 1,5 m na kaûdou stranu od vnÏjöího líce
potrubí Ëi stoky.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií
(dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní):
Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ
Ëiní 7 m na obÏ strany od krajních vodiË˘, ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV vËetnÏ je 1 m
(po obou stranách krajního kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí z
úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ nízkého napÏtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo
elektrické stanice kompaktní a zdÏné s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ
NN je 2 m od stanice.
Pozn.:

Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za¯ízení, neboù v § 98 zákona Ë. 458/2000, v
platném znÏní, se uvádí, ûe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p¯edpis˘
se nemÏní po nabytí úËinnosti zákona. Proto jsou ve v˝kresech vyznaËena, u staröích za¯ízení,
ochranná pásma d¯íve uplatnÏná: pro nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV
a do 35 kV vËetnÏ ochranné pásmo 10 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.

Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem
(dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní):
Ochranné pásmo nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek, jimiû se
rozvádí plyn v zastavÏném území obce, je 1 m na obÏ strany od p˘dorysu vedení. Ochranné pásmo u
ostatních plynovod˘ a technologick˝ch objekt˘ je 4 m na vöechny strany od p˘dorysu.
BezpeËnostní pásmo VTL plynovodu do DN 100 vËetnÏ Ëiní 15 m na obÏ strany od p˘dorysu,
bezpeËnostní pásmo VTL plynovodu nad DN 100 do DN 250 vËetnÏ Ëiní 20 m na obÏ strany od p˘dorysu,
bezpeËnostní pásmo VTL plynovodu nad DN DN 250 Ëiní 40 m na obÏ strany od p˘dorysu. BezpeËnostní
pásmo regulaËních stanic vysokotlak˝ch je 10 m na vöechny strany od p˘dorysu.
Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace
(dle zákona Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znÏní):
Ochranné pásmo podzemních telekomunikaËních vedení Ëiní 1,5 m po stranách krajního
vedení. Do ¯eöeného území zasahuje ochranné pásmo elektronického komunikaËního za¯ízení ViniËka.
ÿeöen˝m územím procházejí radioreléové trasy.

2

Ochrana zájm˘ obrany státu
(dle zákona Ë. 222/1999 Sb., o zajiöùování obrany »R):
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska. V ¯eöeném území se
nenacházejí objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany »R.
4) Dalöí omezení v území
ZemÏdÏlské p˘dy v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ ZPF:
V ¯eöeném území se nacházejí zemÏdÏlské p˘dy v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ ZPF (dle
metodického pokynu MéP ze dne 1. 10. 1996, Ë. j.: OOLP/1067/96).
Pozn.:

-

Rozsah urËen dle údaj˘ Katastrálního ú¯adu Ústeckého kraje, pracoviötÏ LitomÏ¯ice, ZemÏdÏlské
vodohospodá¯ské správy, pracoviötÏ LitomÏ¯ice a dalöích.
Poûární ochrana:
hasiËská zbrojnice
poûární nádrû
Evidované ekologické zátÏûe území:
rekultivovaná skládka
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