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Obec Josefov

Obecn závazná vyhláška
obce Josefov .1/2006
o závazné ásti územního plánu obce
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Zastupitelstvo obce Josefov se na svém zasedání dne 21.6.2006 usneslo vydat na základ § 29
odst. 3 zákona .50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis , a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona .128/2000 Sb., o
obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku:

ást první
Úvodní ustanovení

lánek 1
Ú el vyhlášky

(1) Tato obecn závazná vyhláška vymezuje závaznou ást Územního plánu obce Josefov (dále jen
„ÚPO“) schváleného Zastupitelstvem Obce Josefov dne 21.6.2006 usnesením .37
(2) Závazná ást ÚPO stanoví závazné regulativy pro uspo ádání území, limity využití území,
omezující podmínky a režim využívání územního systému ekologické stability a stanoví podmínky pro
up esn ní rozsahu a polohy ve ejn prosp šných staveb.

lánek 2
Územní rozsah platnosti
Obecn závazná vyhláška platí pro území obce Josefov, to je pro katastrální území Radvanov a Luh
nad Svatavou tak, jak jej vymezuje grafická p íloha ÚPO:
v. .1a Hlavní výkres, M 1 : 5.000 pro celé správní území obce
v. .1.b Hlavní výkres – detaily sídel, M 1 : 2.000 pro všechna ty i sídla

lánek 3
Vymezení základních pojm
(1) Na území obce jsou územním plánem rozlišovány:
a) z hlediska funk ního uspo ádání:
- polyfunk ní plochy
- monofunk ní plochy
b) z hlediska zastavitelnosti:
- sou asn zastav né území obce k VI./2004
- území zastavitelná - rozvojová
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- území nezastavitelná
(2) Na území obce jsou územním plánem vyzna eny z hlediska vymezení územního systému
ekologické stability:
- plochy biocenter
- plochy biokoridor
(3) Na území obce jsou územním plánem z hlediska zajišt ní ve ejných zájm navrženy:
- plochy ve ejn prosp šných staveb
- plochy trvale nezastavitelné v urbanizovaném prostoru sídel chrán né pro systém zelen
sídel
(4) Pro ú ely této vyhlášky se dále vymezují pojmy:
a) nerušící za ízení, podstatn nerušící za ízení
Nerušícím za ízením se rozumí stavba nebo za ízení, které negativními ú inky a
vlivy nenarušuje provoz a užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nezhoršuje
kvalitu životního prost edí v okolí a v okolních stavbách nad p ípustnou míru.
Podstatn nerušícím za ízením se rozumí stavba nebo za ízení, které nezhoršuje
kvalitu životního prost edí s výjimkou zvýšeného zatížení hlukem, zp sobeným
provozem za ízení nebo s ním souvisejícím dopravním provozem, a to v mí e
povolené hygienickým p edpisem pro smíšené zóny1). Charakter za ízení bude
posouzen v územním ízení.
b) drobná výroba a služby, emeslná výroba
Drobnou výrobou a službami se rozumí výrobní za ízení nebo za ízení výrobních
služeb malého rozsahu co do vým ry pozemku, po tu zam stnanc a objemu
p epravy.
V územích výrobních (Vd) je doporu eno považovat za za ízení drobné
výroby a služeb za ízení, jehož velikost nep esahuje 2ha plochy pozemku, 30
zam stnanc a objem p epravy 30t nebo 150m3 v jednom dni.
c) emeslnou výrobou se rozumí výroba emeslného charakteru zajiš ovaná jedním
pracovníkem,p ípadn dalšími maximáln ty mi pracovníky.
d) ve ejné ubytování
Ve ejným ubytováním se rozumí ubytování v hotelech, motelech, turistických
ubytovnách a v penzionech, s dobou ubytování zpravidla ne delší než týden, nebo
sezónní ubytování ve stanových a chatových táborech a v autocampech.
e) za ízení sloužící pro obsluhu ur itého území
Za ízením sloužícím pro obsluhu ur itého území se rozumí taková za ízení, jejichž
kapacity svým rozsahem podstatn nep esahují pot eby obyvatelstva a návšt vník
území, v n mž jsou umíst ny.
f) obytné domy jsou bytové domy a rodinné domy

1

Vyhláška .89/2001 Sb.

ást druhá
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Závazné regulativy

lánek 4
Struktura osídlení území
(1) Na území Obce Josefov je situována obec Josefov a t i sídla Radvanov, H ebeny a Luh nad
Svatavou.
(2) V ešeném území není navrhovaná žádná rozptýlená zástavba ve volné kulturní krajin .
(3) Ve volné krajin mimo hranice zastav ného a zastavitelného území obce mohou být
umis ovány pouze objekty sloužící intenzivní zem d lské prvovýrob s t snou vazbou na
zem d lsky využívanou krajinu, které nemohou být umíst ny z vážných d vod jinde.
(4) Obec Josefov se bude rozvíjet jako polyfunk ní souvisle urbanizovaný jeden celek s d razem na
dopln ní stávajících proluk v sou asn zastav ném území obce o nové plochy pro bydlení, plochy
smíšeného využití, plochy ob anského vybavení a plochy drobné a emeslné výroby.
(5) Rozvoj obce Josefov mimo sou asn zastav né území je výrazn soust ed n na západní a jižní
okraj obce.
(6) Místní ást Radvanov se bude rozvíjet jako obytný satelit obce Josefov s minimálním podílem jiné
funkce.
(7) Rozvoj místní ásti H ebeny je výrazn spjat s obnovou nemovité kulturní památky hradu
H ebeny. V osad H ebeny jsou navrženy p edevším plochy ob anského vybavení jako zázemí
turistického ruchu.
(8) Místní ást Luh nad Svatavou je rozvíjena v údolní nov Svatavy pouze pro pot eby zahrádká ské
osady. Zastavitelné plochy v Luhu nad Svatavou leží nad dráhou železnice mimo stanovené
záplavové území Q100 leté vody eky Svatavy.
(9) Na svazích mezi H ebeny a Luhem nad Svatavou je navržen lyža ský svah s vlekem.

lánek 5
Funk ní uspo ádání území
(1) Funk ní uspo ádání území obce stanoví grafická p íloha ÚPO:
v. .1a Hlavní výkres, M 1 : 5.000 a v. . 1b Hlavní výkres - detaily sídel, M 1 : 2.000
(2) Územní plán vymezuje tyto druhy základních polyfunk ních území v sou asn
zastavitelném (rozvojovém) území obce:

zastav ném a
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a) plochy vesnického bydlení BV
b) plochy ob anské vybavenosti komer ního charakteru OK
c) plochy smíšeného využití vesnického typu SV
d) plochy individuální rekreace RI
e) plochy drobné a emeslné výroby VD
f) plochy za ízení zem d lské výroby VZ

(3) Územní plán vymezuje v sou asn zastav ném a zastavitelném (rozvojovém) území obce tyto
druhy základních monofunk ních ploch:
a) plochy ob anského vybavení - OV
b) plochy sportu RS
c) plochy zahrádká ských osad RZ
c) plochy technické obsluhy území TO
d) plochy dopravní obsluhy, komunikace DO

(4) Území urbanizované nezastav né a nezastavitelné je d leno na monofunk ní plochy:
a) plochy sídelní zelen ZS
b) plochy vyhražené zelen ZS6

(5) Neurbanizované území je d leno na monofunk ní plochy kulturní krajiny:
a) p írodní krajinná zóna - P
b) smíšená krajinná zóna - lesnická produkce - Sl
c) smíšená krajinná zóna - p írodní priority - Sp
d) smíšená krajinná zóna se sportovn využívanými plochami v krajin - Ss
e) smíšená krajinná zóna s vodohospodá skou funkcí - Sv
f) smíšená ochranná krajinná zóna - So
g) krajinná zóna zem d lské produkce - Z
c) krajinná zóna lesnické produkce - L

(6) Pro každé základní polyfunk ní a monofunk ní plochu jsou stanoveny základní funkce ploch a
druh staveb a za ízení, které v n m je možno umis ovat, které v n m je možno podmíne n
umis ovat a které v n m nelze umis ovat.

lánek 6
Charakteristika polyfunk ních území v sou asn zastav ném a zastavitelném území obce
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(Výklad pojmu: Polyfunk ní území - tvo í území o minimální rozloze 0,5ha, které akceptuje plošné
nebo prostorové sdružení více funkcí.)
Plochy vesnického bydlení - BV
A. P ípustné
1. - pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodá ského
zví ectva
2. - rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekrea n pobytových zahrad
3. - maloobchod, ve ejné stravování a nerušící emeslnické provozy sloužící pro obsluhu tohoto území
4. - zahradnictví
5. - objekty individuální rekreace v zahradách
6. - za ízení kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní
7. - nerušivá za ízení drobné výroby a služeb
8. erpací stanice pohonných hmot
B. Podmíne n p ípustné
1. – ubytování pouze do kapacity 50 l žek v 1 objektu
C. Nep ípustné
1. - provozy s negativním ú inkem na své okolí, zejména na kvalitu ovzduší a hladinu hluku

lánek 7
Plochy ob anské vybavenosti komer ního charakteru - OK
A. P ípustné
Areály maloprodeje do 200m2 p dorysné plochy, provozovny místních nevýrobních služeb, možnost
bydlení v polyfunk ním dom , stravování, ubytování, administrativa, sociální služby, školství, kulturní
za ízení, bytové domy, rodinné domy
B. Nep ístupné
Jakákoliv výroba

lánek 8
Plochy smíšeného využití vesnického typu - SV
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A. P ípustné
1. - umíst ní zem d lských a lesnických za ízení, emeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,
bydlení a podstatn nerušících za ízení drobné výroby a služeb, za ízení pro zásobování
emeslnických provoz obyvatel. Nutno brát p ednostn z etel na pot eby zem d lských a lesnických
provoz , v etn možností jejich rozvoje.
2. - zem d lská a lesnická za ízení v etn k nim náležejících byt
3. - rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodá ského zví ectva, v etn
záhumenkového hospodá ství
4. - bytové domy
5. - za ízení na zpracování a výkup zem d lské produkce
6. - maloobchod, ve ejné stravování a ubytování
7. - nerušící za ízení drobné výroby a služeb
8. - za ízení místní správy
9. - kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní za ízení
10. – zahradnictví
11. – nerušící za ízení dopravy
B. Nep ípustné
1. - objekty pr myslové výroby a sklad
2. - zábavní st ediska
3. - objekty individuální rekreace v zahradách

lánek 9
Plochy individuální rekreace - RI
A. P ípustné
1. - zahrádká ské kolonie s možností výstavby zahr. chatek
2. - produk ní zahrady
3. - objekty individuální rekreace v zahradách
4. - objekty stravování, maloobchodu
5. - rodinné domy venkovského typu s užitkovými zahradami a chovem domácího zví ectva
6. - byty v nebytových domech
B. Podmíne n p ípustné
1. - objekty ubytování do kapacity 20 l žek
C. Nep ípustné
1. - objekty emeslných služeb a garáží
2. - výroba všeho druhu a sklady
3. - bytové domy
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lánek 10
Plochy drobné a emeslné výroby - VD
A. P ípustné
1. - umíst ní nadm rn obt žujících za ízení drobné výroby a služeb
2. - za ízení drobné výroby a služeb všeho druhu, sklady a ve ejné provozy
3. - obchodní, administrativní a správní budovy
4. - erpací stanice pohonných hmot
5. - emeslné provozy všeho druhu
B. Podmíne n p ípustné
1. - byty pouze v nebytových domech do 20% podlahové plochy
2. - nákupní centra do 2.000m2 prodejní plochy
C. Nep ípustné
1. - rodinné domy
2. - obytné domy
3. - objekty k individuální rekreaci

lánek 11
Plochy za ízení zem d lské výroby - VZ
A. P ípustné
1. - za ízení zem d lské prvovýroby, p evážn t ch, která nemohou být umíst na v jiných územích
2. - sklady rostlinné výroby
3. - skleníky, zahradnictví
4. - provozní zázemí zem d lských areál – dílny, mechaniza ní areály, sociální a správní zázemí
5. - sádky
B. Podmíne n p ípustné
1. - byty v nebytovém dom do 20% podlahové plochy
C. Nep ípustné
1. - rodinné domy
2. - bytové domy
3. - objekty k individuální rekreaci

lánek 12
Charakteristika monofunk ních ploch v sou asn zastav ném a zastavitelném území obce
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(Výklad pojmu: Monofunk ní plochu tvo í plocha o minimální rozloze 0,5ha, která je v urbanistickém
smyslu v zásad monofunk ní)
Plochy ob anského vybavení - OV
A. P ípustné
1. - plochy ve ejn prosp šných za ízení ob . vybavení a plochy komer ních za ízení ob . vybavení
2. - správu
3. - školy
4. - kostely a církevní za ízení
5. - kulturní za ízení
6. - sportovní za ízení
7. - jesle, MŠ
8. - pošty
9. - požárníci
10. - sociální za ízení
11. - zdravotnická za ízení
12. - za ízení obchodu
13. - za ízení služeb
14. - za ízení cestovního ruchu
15. - za ízení ve ejného stravování
16. - sb rný dv r pro t íd ní komunálního odpadu
17. - bezpe nost a armáda
B. Podmíne n p ípustné
1. - byty v nebytovém dom do 20% podlahové plochy
C. Nep ípustné
1. - bytové domy
2. - rodinné domy
3. - výroba všeho druhu
4. - objekty individuální rekreace v zahradách

lánek 13
Plochy sportu - RS
A. P ípustné
1. - sportovní areály, h išt , ostatní sportovišt v samostatných objektech
2. - sportovní haly
3. - zastav né pozemky jízdáren, jezdeckých areál a jejich kluboven
4. - zastav né pozemky zázemí golfových h iš
B. Podmíne n p ípustné
1. - byty v nebytovém dom do 30% podlažní plochy
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C. Nep ípustné
1. - rodinné domy, bytové domy, objekty k individuální rekreaci, výroba všeho druhu

lánek 14
Plochy zahrádká ských osad - RZ
A. P ípustné
1.- zahrádká ská osada bez možnosti výstavby zahrádká ských chat a jiných provozních objekt
2. - sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zem d lských plodin
3. - plochy parkoviš sloužící pro pot ebu území
B. Nep ípustné
1. - jakékoliv trvalé stavby

lánek 15
Plochy technické obsluhy území - TO
A. P ípustné
1. - za ízení pro zásobování elektrickou energií
2. - za ízení pro zásobování plynem
3. - za ízení pro zásobování teplem
4. - za ízení spojová
5. - za ízení pro zásobování vodou
6. - za ízení pro išt ní odpadních vod
7. - za ízení pro zpracování a likvidaci odpadu
8. - manipula ní plochy
9. - p ístupové komunikace

B. Nep ípustné
1. - objekty pro bydlení a individuální rekreaci
2. - byty v nebytových domech

lánek 16
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Plochy dopravní obsluhy, komunikace - DO
A. P ípustné
1. - plochy za ízení automobilové a p ší dopravy
2. - liniové plochy automobilové dopravy
3. - plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, rozsáhlejší za ízení MHD atrd.)
4. - záchytná a jiná rozsáhlejší parkovišt
5. - hromadné garáže
6. - p ší zóny a nám stí
7. - silnice I., II. a III.t ídy, místní komunikace
8. - rychlostní komunikace
9. - vzletové a p istávací dráhy pro ultralehká letadla
10. - mycí rampy
11. - byty v nebytových domech
B. Nep ípustné
1. - bytové domy
2. - rodinné domy
3. – objekty individuální rekreace v zahradách

lánek 17
Charakteristika monofunk ních ploch v urbanizovaném nezastav ném a nezastavitelném
území obce
Plocha sídelní zelen - ZS
A. P ípustné
1. - parky
2. - ostatní ve ejná zele
3. - svahová a ochranná zele s izola ní funkcí
4. - zahradnictví
5. - h išt d tská, bez zázemí a vybavení
B. Podmíne n p ípustné
1. - liniové stavby pro dopravu
2. - stavby technického vybavení území a stavby, které jsou ur eny pro funk ní využití t chto ploch,
pokud nebudou mít negativní vliv na základní funkci
3. - úpravy vodních tok
C. Nep ípustné
1. jakékoliv jiné stavby
lánek 18
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Plochy vyhražené zelen - ZS6
A. P ípustné
1. - zahrady a sady – výsadby ovocných d evin, okrasné a užitkové zahrady
2. - samostatné v tší zahrady, zahrady sdružené do v tších celk
3. - záhumenky pro samozásobitelskou innost
4. - ú elové cesty
5. - drobné vodní plochy
B. Podmíne n p ípustné
1. - skleníky do 50 m2 zastav né plochy
2. - stavby pro skladování plodin pouze do 50m2 zastav né plochy
C. Nep ípustné
1. - jakékoliv jiné trvalé stavby

lánek 19
Charakteristika krajinných zón v neurbanizovaném území obce
P írodní krajinná zóna - P:
A. P ípustné:
1.- P írodní složka je výrazn dominantní. Nesmí být potla ována.
2.- Ojedin lé plochy dnes jinak využívané nesmí být rozši ovány.
3.- Zvýšená ekologická stabilita ve srovnání s okolím.
4.- Uchování druhového i genového bohatství spontánních druh organism .
5.- V p írodních zónách jsou p evážn zahrnuty, v etn ochranných pásem:
- kategorie zvlášt chrán ných území / zákon .114/1992 Sb.,§ 14 odst. 2, písmeno), d), e), f)
- územní systém ekologické stability (dále také ÚSES) na nadregionální a regionální úrovni,
- evidované významné krajinné prvky,
- ekologická kostra na nelesní p d , která již není zahrnuta do ÚSES,
- liniové interak ní prvky vodote í,
- genové základny les ,
- mimolesní zele na ostatní p d .
B. Podmíne n p ípustné:
1.- Výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a zajišt ní dopravní prostupnosti
krajiny za podmínek up esn ných v jednotlivých p ípadech orgány ochrany p írody.
2.- Stávající innosti s produk ním efektem lze realizovat, pokud nemají intenzivní formu a nejsou
v rozporu s p írodním charakterem zóny.
C. Nep ípustné:
1.- Nové stavby, s výjimkou staveb pro technickou infrastrukturu a zajišt ní prostupnosti krajiny
(liniové stavby pro dopravu), pokud nebudou mít negativní vliv na základní p írodní funkci území.
2.- Nové produk ní innosti.
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3.- T žba.
4.- Zneškod ování a zpracování odpad .
5.- Užívání pozemk pro innosti, které mohou zp sobit výrazné zm ny v biologické rozmanitosti,
struktu e a funkci ekosystém .
6.- Rozši ování meliora ních zásah .
7.- Nevratné poškozování p dního povrchu.
8.- Terénní úpravy zna ného rozsahu.
9.- Zm ny vodního režimu, které by narušily p irozené podmínky pro život vodních a mok adních
ekosystém .

lánek 20
Smíšená krajinná zóna - Sx
Zóny smíšené jsou:
a) smíšená krajinná zóna - zem d lská produkce Sz
b) smíšená krajinná zóna - lesnická produkce Sl
c) smíšená krajinná zóna - p írodní priority Sp
d) smíšená krajinná zóna se sportovn využívanými plochami v krajin
e) smíšená krajinná zóna s vodohospodá skou funkcí Sv

Ss

A. P ípustné:
1.- Jsou charakteristické výrazn polyfunk ním využitím území.
2.- Jednotlivé funkce a innosti zastoupené ve smíšené zón jsou ve vzájemn rovnocenném,
kompromisním postavení.
3.- P írodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany
p írody a krajiny mohou být) využívány kompromisn .
4.- Ve smíšených zónách jsou nej ast ji zastoupeny následující funkce s uvedenými innostmi:
4a) p írodní funkce:
- Základní ochrana p írody a krajiny (obecná ochrana druh plan rostoucích rostlin a voln
žijících živo ich , zvláštní ochrana vzácných a ohrožených druh , ochrana d evin rostoucích
mimo les).
- Ochrana a vytvá ení ástí místního ÚSES.
- Ochrana zvláš chrán ných ástí p írody a krajiny (plošn mén rozsáhlých).
- Udržování a vytvá ení podmínek pro zachování p irozeného charakteru a p írod blízkého
vzhledu vodních ploch, tok a mok ad .
4b) lesní výroba:
- Mimoproduk ní
funkce
lesa
(ovlivn ní
mikroklimatických
podmínek,
zlepšování
vodohospodá ských pom r , p doochranná funkce.
4c) zem d lská výroba:
- Návrat k tradi ním formám zem d lství, tj. návrat k pravidelnému kosení travinných
spole enstev a k extenzivní pastv za ú elem zamezení sou asného postupného rozvoje
sukcese sm rem k lesním spole enstv m a s tím související útlak heliofilních druh .
- Zmenšení velikosti pozemk .
- Lepší využívání neproduk ních ploch.
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- Ekologické zem d lské farmy.
5.- Uznané bažantnice a obory.
6.- Nezbytn nutné stavby pro zem d lskou a lesní výrobu (nap . seníky apod.).
7.- Rekreace nepobytová, p edevším turistika, cykloturistika.
8.- Sportovišt s minimálním podílem zpevn ných ploch bez trvalých staveb.
9.- Obnova a udržení krajinného rázu.
B. Podmíne n p ípustné:
1.- Zem d lská výroba pouze mimo intenzivní formy.
2.- Lesní výroba - nap . lesy zvláštního ur ení, lesy ochranné.
3.- Stavby technické a dopravní infrastruktury, pokud nebudou mít vliv na základní funkci území.
4.- Lze p ipustit obnovu výstavby a to pouze na historických stavebních parcelách stavbami pro
bydlení a individuální rekreaci.
C. Nep ípustné:
1.- Umis ovat stavby mimo historické stavební parcely, které nesouvisí se zem d lskou nebo
lesnickou prvovýrobou vázanou na daný p dní fond.
2.- Hospoda it na pozemcích zp sobem vyžadujícím velkovýrobní technologie.
3.- Nenávratn poškozovat p dní povrch.
4.- Zneškod ovat odpady, které mají p vod mimo zónu.
5.- M nit vodní režim pozemk , rozši ovat rozsah meliora ních prací.
6.- Provád t terénní úpravy zna ného rozsahu.

lánek 21
Smíšená krajinná zóna lesnické produkce - Sl:
A. P ípustné:
1.- Zahrnují lesní p du a pozemky k pln ní funkcí lesa - up ednostn na je produk ní funkce lesa
v hospodá ském lese.
2.- Produkce d evní hmoty dle lesních hospodá ských plán .
3.- Za ízení ochrany p írody a krajiny.
B. Podmíne n p ípustné:
1.- Zónou mohou procházet turistické trasy avšak pouze bez v tšího vybavení - je možné umístit
pouze rozcestníky, lavi ky, altány.
2.- Stávající výstavbu je možné rozši ovat pouze, pokud souvisí s lesní výrobou.
3.- Nová výstavba je možná pouze pro objekty p ímo související s lesní výrobou.
4.- Možno vymezit plochy ÚSES avšak pouze místní úrovn .
5.- Technická a dopravní infrastruktura, a to pouze pokud nebudou mít negativní vliv na základní
funkci území a za dodržení podmínek ochrany pozemk ur ených k ochran funkcí lesa.
C. Nep ípustné:
1.- Rozši ování jakékoliv jiné stavby.
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lánek 22
Smíšená krajinná zóna p írodní priority - Sp:
A. P ípustné:
1. - základní ochrana p írody a krajiny
2. - ochrana a vytvá ení místního ÚSES
3. - ochrana zvláš chrán ných ástí p írody a krajiny - plošn mén rozsáhlých
B. Nep ípustné:
1. - umis ování trvalých staveb
2. - m nit vodní režim pozemk
3. - provád t terénní úpravy zna ného rozsahu

lánek 23
Smíšená krajinná zóna se sportovn využívanými plochami v krajin - Ss:
A. P ípustné:
1. - sportovn využívané plochy a areály v kulturní krajin bez trvalých staveb
2. - lyža ské svahy s vleky, vodní nádrže jako zdroje um lého sn hu
3. - jezdecké areály
4. - areály zdraví, piknikové a relaxa ní pobytové louky
5. - turistické, cyklistické a nau né stezky
B. Podmíne n p ípustné:
1. - altány a odpo inkové p íst ešky pouze d ev né jako do asné stavby
C. Nep ípustné:
1. - terénní úpravy
2. - trvalé stavby

lánek 24
Smíšená krajinná zóna s vodohospodá skou funkcí - Sv:
A. P ípustné:
1. - vodohospodá ská funkce této krajinné zóny je dominantní. Musí být respektována.
2. - pro ochranu nadzemních (zvyšování vodnosti d ležitých vodních tok a ochranu vyšších
specifických odtok ) a podzemních zdroj vod (ochrana územní infiltrace
a akumulace podzemních vod)
3. - na pr myslové budovy a za ízení, které fungovali již p ed vyhlášením CHOPAV se omezení
nevztahují
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4. - na ostatní funk ní plochy se omezení nevztahují
B. Podmíne n p ípustné:
1. - t žba št rk , št rkopísk a písk , kamene a uhlí
2. - zm nšovat rozsah lesních pozemk od 25 do 500 ha
3. - výstavba tepelných elektráren do výkonu 200 MW, výkrmny prasat do 5000 ks
C. Nep ípustné:
1. - zm nšovat rozsah lesních pozemk o více než 500 ha
2. - odvod ovat u lesních pozemk více než 250 ha souvislé plochy
3. - odvod ování souvislé plochy zem d lské p dy nad 50 ha
4. - výstavba sklad a potrubí pro p epravu chemických látek, zákaz ukládání radioaktivních odpad ,

lánek 25
Smíšená ochranná krajinná zóna - So:
A. P ípustné:
1. - ochranná funkce této zóny není ur ující, ale m la by být respektována
2. - vypl uje prostor mezi plochami rozdílného funk ního využití území
3. - dopln ní této zóny prvky, které budou zvyšovat její ochrannou funkci a ekologickou stabilitu na
rozdíl od okolních pozemk (nap . zalesn ní)
4. - vymezení zóny jako interak ního prvk
5. - likvidace invazních druh d evin a rostlin
B. Podmíne n p ípustné:
1. - zónou mohou procházet turistické trasy, cyklostezky a cyklotrasy bez trvalých staveb o p dorysu
nad 25 m2
2. - výstavba vodní nádrže pouze do 1ha
C. Nep ípustné:
1. - využívání území k zastav ní
2. - odlesn ní

lánek 26
Krajinná zóna zem d lské produkce - Z
A. P ípustné:
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1.- Zahrnují území zem d lského p dního fondu s nejp ízniv jšími p írodními p edpoklady pro
zem d lskou produkci s velkovýrobní technologií a p itom nejsou ve st etu s jinými funkcemi.
2.- Cílem této je pro zem d lství stabilizovat plochy s nejlepšími p irozenými p edpoklady pro
zem d lskou produkci.
3.- Doporu uje se dopl ovat zem d lskou krajinu doprovodnou zelení kolem komunikací, vodote í.
B. Podmíne n p ípustné:
1.- Nová výstavba pouze a výhradn objekt zem d lské prvovýroby ur ených pro racionální
obhospoda ování zem d lských pozemk jejich vlastníkem i uživatelem.
2.- Lze p ipustit za ízení technické a dopravní infrastruktury, pokud nebudou mít negativní vliv na
základní funkci území. Jejich trasování musí brát ohled na p dní údržbu.
3.- Lze p ipustit obnovu výstavby a to pouze na historických stavebních parcelách stavbami pro
bydlení a individuální rekreaci.
4.- P ípustné jsou polní cesty jako turistické trasy bez vybavení.
C. Nep ípustné:
1.- Využívání území k zastav ní mimo historické stavební parcely jinou funkcí než zem d lskou.

lánek 27
Krajinná zóna lesnické produkce - L
A. P ípustné:
1.- Zahrnují lesní p du a pozemky k pln ní funkcí lesa - up ednostn na je produk ní funkce lesa
v hospodá ském lese.
2.- Produkce d evní hmoty dle lesních hospodá ských plán .
3.- Za ízení ochrany p írody a krajiny.
B. Podmíne n p ípustné:
1.- Zónou mohou procházet turistické trasy avšak pouze bez v tšího vybavení - je možné umístit
pouze rozcestníky, lavi ky, altány.
2.- Stávající výstavbu je možné rozši ovat pouze, pokud souvisí s lesní výrobou.
3.- Nová výstavba je možná pouze pro objekty p ímo související s lesní výrobou.
4.- Možno vymezit plochy ÚSES avšak pouze místní úrovn .
5.- Technická a dopravní infrastruktura, a to pouze pokud nebudou mít negativní vliv na základní
funkci území a za dodržení podmínek ochrany pozemk ur ených k ochran funkcí lesa.
C. Nep ípustné:
1.- Rozši ování jakékoliv jiné stavby.

lánek 28
Regulace funk ního využití území
(1) Na pozemcích, v za ízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou v
souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativn ovliv ovat základní
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funkci(ce) území nebo plochy nad p ípustnou míru a nejsou zde dány d vody pro opat ení podle
zákona1).
(2) Stavby a za ízení umis ovat-tzn.povolovat, povolovat jejich zm ny a povolovat zm ny jejich
užívání- a rozhodovat o zm n využití je možno jen v souladu s charakteristikou území nebo
plochy.
(3) Umis ování za ízení technického vybavení, sloužící pro obsluhu jednotlivých polyfunk ních území
a monofunk ních ploch v sou asn zastav ném a zastavitelném území sídel je p ípustné, pokud
p ípadné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jinou základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.
(4) Umis ování parkoviš , odstavných ploch a garáží pro osobní vozidla sloužící pro obsluhu
jednotlivých polyfunk ních území a monofunk ních ploch v sou asn zastav ném a zastavitelném
území sídel je p ípustné, pokud p ípadné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jiné základní funkce
nep ekro í p ípustnou míru.
(5) Ve všech druzích sou asn zastav ných a zastavitelných polyfunk ních území a monofunk ních
ploch je p ípustné umis ovat:
a) komunikace vozidlové sloužící pro obsluhu tohoto území a plochy p šího provozu
b) zele
c) cyklistické stezky
d) nezbytná plošná za ízení a liniová vedení technického vybavení
e) parkovišt a odstavné plochy pro osobní vozidla s kapacitou sloužící pro danou funk ní
plochu
(6) Hranice polyfunk ních území a monofunk ních ploch mohou doznat up esn ní na základ
následn zpracované a schválené podrobn jší územn plánovací dokumentace nebo územn
plánovacího podkladu.

lánek 29
Zastavitelnost území a ploch
(1) Z hlediska zastavitelnosti území lení ÚPO ešené území na:
a) území sou asn zastav né k VI./2004, stabilizované území
b) území zastavitelná - rozvojová
c) území nezastavitelná

1

§ 87 a 102 odst.3 stavebního zákona ve zn ní pozd jších p edpis
(2) Sou asn zastav né území obce k datumu VI./2004 je území definované dle §139 a) odst.(2)
stavebního zákona.
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(3) Zastavitelná území jsou nov navržená polyfunk ní území a monofunk ní plochy, která
p edstavují rozvojová území sídel definovaná dle §139 a) odst.(3) stavebního zákona a slouží
k umíst ní trvalých staveb.
(4) Nezastavitelná území jsou monofunk ní plochy p írodního prostoru zelen
nezastav né zóny kulturní krajiny.

v obci a volné

lánek 30
Stabilizované území
(1) Stabilizované území tvo í všechny zastav né polyfunk ní a monofunk ní plochy, které nejsou
sou ástí rozvojových území a jsou urbanizované.
(2) Funk ní využití a struktura zastav ní stabilizovaného území se nebude podstatn m nit.
(3) Ve stabilizovaném území je možno stavby a za ízení umis ovat - tzn. povolovat, povolovat jejich
zm ny a povolovat zm ny jejich užívání - a rozhodovat o zm n využití území - jen pokud jejich
nová funkce odpovídá charakteristice území nebo plochy a hmoty objektu odpovídají hmotám
okolní zástavby.
(4) B žná údržba a opravy stávajících objekt ve stabilizovaném území nejsou omezeny.

lánek 31
Zastavitelné území
(1) Zastavitelná území v obci jsou nov navržené polyfunk ní a monofunk ní plochy, které
p edstavují rozvojová území obce definovaná dle § 139 a) odst. 3 stavebního zákona.
(2) Tato území mohou být zastav na trvalými stavbami všeho druhu odpovídajícímu funk nímu
ur ení území dle územního plánu.

lánek 32
Nezastavitelné území
(1) Nezastavitelná území na správním území obce p edstavují ekologicky stabilní plochy zachovalých i
navržených p írodních prvk , které je t eba zachovat, p ípadn revitalizovat nebo nov založit.
(2) Tyto plochy jsou zejména:
a) plochy ve ejné zelen obecní parky
b) vyhrazená zele areálu sportoviš a víceú elových d tských h iš
c) ostatní zele s izola ní funkcí-doprovodná zele podél komunikací a p ších cest, doprovodná
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zele v místech radikální úpravy základního komunika ního systému
d) plochy vymezeného ÚSES
e) kulturní krajina v rozsahu správního území obce
(3) Na nezastavitelných plochách není dovoleno umis ovat stavby s výjimkou drobných staveb, které
jsou ur eny pro funk ní využití t chto ploch a dále staveb drah, pozemních komunikací, liniových
staveb technického vybavení, meliorací zem d lské a lesní p dy a úprav vodních tok .

lánek 33
Uspo ádání území
(1) Ve stabilizovaném území obce z stane zachováno stávající uspo ádání území.
(2) V rozvojových územích obce nebude vytvá ena žádná územní dominanta.
(3) Obec bude rozvíjena v souladu s historickým venkovským charakterem zástavby.

lánek 34
Regulace využití území
Objekty je možno stav t, p istavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmot , aby nebyly
p ekro eny limity využití území.

lánek 35
Limity využití území
(1) Pro pot eby ÚPO Josefov byly stanoveny tyto limity využití území:
* maximální procento zastav ní pozemku - udává maximální procentní podíl zastav né plochy všech
objekt na pozemku k celkové ploše pozemku
* minimální procento ozelen ní pozemku - udává minimální procentní podíl zelen k ploše pozemku
* maximální podlažnost - udává maximální po et nadzemních podlaží objektu
Funk ní území
BV
SV
RI
VD
VZ
OK
OV
RS

max.% zastav.pozemku
20
40
15
60
60
50
70
40

min.% ozelen ní
60
40
70
20
20
40
15
40

max.podlažnost
1NP + podkroví
2 NP + podkroví
1 + podkroví
1
1
2 NP + podkroví
3 NP + podkroví
1 NP
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TO
RZ

60
0

20
90

1 NP
0

(2) Výstavba nových objekt vyšších jak 3 NP + podkroví je nežádoucí.

lánek 36
Územní systém ekologické stability
(1) Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje územní plán v grafické
v. .6b ÚSES – M 1 : 5.000

ásti ve

(2) ÚPO p ebírá prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability, které jsou
vymezeny ve schváleném ÚP VÚC KSA.
(3) ÚPO vymezuje prvky místního systému ekologické stability.
(4) Funk ní využití ploch biocenter a biokoridor ÚSES musí být v souladu s navrženými
charakteristikami v popisu jednotlivých skladebních ástí ÚSES, který tvo í p ílohu 2 této vyhlášky.
(5) Plochy ÚSES p edstavují nezastav né a nezastavitelné plochy kulturní krajiny.
(6) Díl í up esn ní tvaru biocenter a díl í up esn ní ší ky biokoridor nebo vychýlení jejich trasy
bude dodržovat závazné prostorové parametry dle metodiky návrhu ÚSES.

ást t etí
Plochy ve ejn prosp šných staveb
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lánek 37
Vymezení ploch
(1) Územní plán obce Josefov vymezuje plochy ve ejn prosp šných staveb v grafické
ásti ve v. .8 Ve ejn prosp šné stavby, M 1 : 5.000.
(2) Jmenovitý seznam všech v územním plánu vymezených ploch pro ve ejn prosp šné stavby je
uveden v p íloze 1 obecn závazné vyhlášky – Seznam ploch ve ejn prosp šných staveb.
(3) Rozsah a poloha ploch pro ve ejn prosp šné stavby mohou být dále up esn ny v územním
ízení.

lánek 38
Vyvlastn ní
(1) Schválení plochy ve ejn prosp šné stavby v územním plánu je podkladem pro p ípadné
vyvlastn ní pozemk a staveb podle § 108 zákona .50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu, (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , pokud nebude možno ešení
majetkoprávních vztah dosáhnout dohodou nebo jiným zp sobem.

lánek 39
Asanace
(1) Územní plán navrhuje tuto asanaci v obci Josefov; A1 - asanace p vodní OV po výstavb nové
OV, dekontaminace území a úprava na ve ejnou zele .
(2) Územní plán navrhuje tato p estavbová území v sídle H ebeny:
- p estavba východní ásti areálu zem d lské farmy na území drobné a emeslné
výroby
- p estavba bývalé školy na objekt komer ní vybavenosti
- p estavba areálu pivovaru na areál smíšeného využití vesnického typu

ást tvrtá
Záv re ná ustanovení
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lánek 40
Uložení dokumentace
Dokumentace ÚPO Josefov je uložena na Obecním ú ad Josefov, na M stském ú ad Sokolov –
stavebním ú ad , na Krajském ú ad Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje, na M Ú
Sokolov – odboru rozvoje m sta.

lánek 41
Lh ty aktualizace
Orgán územního plánování, který po ídil územní plán, provede v intervalu jednou za
vyhodnocení, zda se nezm nily podmínky, na základ kterých byl územní plán schválen.

ty i roky

lánek 42
P ílohy
Nedílnou sou ástí této obecn závazné vyhlášky tvo í následující p ílohy:
P íloha 1: Seznam ploch ve ejn prosp šných staveb
P íloha 2: Vymezení biocenter a biokoridor ÚSES

lánek 43
Zrušovací ustanovení
Tímto se zrušuje obecn závazná vyhláška obce Josefov . 4/2005 o závazné ásti územního plánu
obce Josefov.

lánek 44
Ú innost
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Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dne ………………..

………………………………….
T. Hrabák
místostarosta

……………………………………
L. ížek
starosta

Vyv šeno na ú ední desce obecního ú adu dne: 22.6.2006.

Sejmuto z ú ední desky obecního ú adu dne:……………………………..

P ÍLOHA 1
k obecn závazné vyhlášce obce Josefov
Josefov

……………….o závazné

ásti územního plánu obce
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SEZNAM PLOCH VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Plochy ob anského vybavení:
OV1 – rozv.pl. . H - 21 v H ebenech - dostavba na Cikánském dvo e jako zázemí turistického ruchu
Plochy dopravy, komunikace:
DO1 – rozv.pl. . J - 51 v Josefov - místní komunikace u obchodního centra
DO2 – rozv.pl. . J - 52 v Josefov - místní komunikace do Radvanova s odbo kou k h išti
DO3 – rozv.pl. .J - 53 v Josefov - páte ní obslužná komunikace v jihozápadní ásti obce
DO4 – rozv.pl. . J - 54 v Josefov - centrální parkovišt u lyža ského vleku
DO5 – rozv.pl. . R - 11 v Radvanov - páte ní místní komunikace v západní ásti sídla
DO6 – rozv.pl. . R - 12 v Radvanov - páte ní místní komunikace v severovýchodní ásti sídla
DO7 – rozv.pl. . H - 42 v H ebenech - p ší cesta podél východního okraje sídla
DO8 – rovz.pl. . H - 43 v H ebenech - centrální parkovišt v H ebenech
Plochy technické obsluhy:
TO1 – rozv.pl. . J - 61 v Josefov - místní OV
TO2 – rozv.pl. . R - 21 v Radvanov - místní OV
TO3 – rozv.pl. . H - 71 v H ebenech - místní OV
TO6 – rozv.pl. . L - 31 v Luhu nad Svatavou - místní OV
Dále je jako plocha pro ve ejn prosp šné stavby t eba chápat:
- veškeré nové komunikace v rámci rozvojových zastavitelných ploch
- veškeré nové inženýrské sít k napojení navržené zástavby na pitnou vodu, kanalizaci, NN, VN,
sd lovací kabely, STL plynovod
- rekonstrukce stávajících místních komunikací pokud dojde k záboru nových pozemk
- rekonstrukce zastávek autobus
- rekonstrukce pr jezdných silnic s chodníky p es sídla
- nové trafostanice

P ÍLOHA 2
k obecn závazné vyhlášce obce Josefov
Josefov

…………… o závazné

ásti územního plánu obce
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VYMEZENÍ BIOCENTER A BIOKORIDOR
ÚSES

A: VYMEZENÍ BIOKORIDOR
BIOKORIDORY MÍSTNÍ
Po adové íslo:
Spojnice:
Pr b h:
Úrove a funk nost:
Opat ení:

1
bc 1 - bc 2
orná p da, olšiny, lesní porosty
místní navržený
zachovat porosty olšin, zlepšit d evinnou skladbu lesních porost ve
prosp ch listná , borovice a jedle na úkor smrku a mod ínu, v polním
úseku vysadit skupinky d evin ( duby, je áby, lísky apod.)

Po adové íslo:
Spojnice:
Pr b h:
Úrove a funk nost:
Opat ení:

2
bc 10 109 - hranice obce
Dolinský potok
místní navržený
Zachovat p irozené úseky toku, zlepšit d evinnou skladbu b ehových a
doprovodných porost ve prosp ch olše, jasanu, dubu, lípy, javoru.
Posoudit možnost odkrytí toku v areálu bývalého pivovaru.

Po adové íslo:
Spojnice:
Pr b h:
Úrove a funk nost:
Opat ení:

3
bc 2 - bc 3
orná p da
místní navržený
založit n kolik remízk a pás k ovin na základ projektu ÚSES (též
jako protierozní opat ení)

Po adové íslo:
Spojnice:

4
hranice obce - bc 3
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Pr b h:
Úrove a funk nost:
Opat ení:

Radvanovský potok
místní navržený
Zachovat p irozené úseky toku v etn b ehových porost
a olšin,
zlepšit d evinnou skladbu na p ilehlých svazích ve prosp ch listná ,
borovice a jedle na úkor smrku a mod ínu

Po adové íslo:
Spojnice:
Pr b h:
Úrove a funk nost:
Opat ení:

5
bc 3 - hranice obce
Radvanovský potok
místní navržený
Zachovat p irozené úseky toku v etn b ehových porost , zlepšit
d evinnou skladbu na p ilehlých svazích ve prosp ch dubu, lípy,
borovice

Po adové íslo:
Spojnice:
Pr b h:
Úrove a funk nost:
Opat ení:

6
bc 10 109 - bk 5
lesní porosty, orná p da, p eložka potoka, nevyužívané plochy
místní navržený
zlepšit d evinnou skladbu lesních porost ve prosp ch listná ,
borovice a jedle na úkor smrku a mod ínu, mimo les zachovat stávající
porosty, na chyb jících místech doplnit skupinky strom a ke (v
polním úseku též jako protierozní opat ení

B: VYMEZENÍ BIOCENTER
BIOCENTRA REGIONÁLNÍ
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Po adové íslo:
Katastrální území:
Název:
Popis:

Úrove a funk nost:
Opat ení:

10 109
Luh nad Svatavou, Radvanov
Bou ský vrch
rozsáhlé lesní porosty (z v tší ásti smrkové, místy smíšené) v okolí
H eben , údolní niva Svatavy s loukami. Do obce zasahuje jen
jihozápadní okrajová ást biocentra
regionální funk ní
V p vodních porostech preferovat p irozenou obnovu - výhradn
místní ekotypy. Ve smr inách zvýšit podíl dubu, buku a dalších
listná (javory, lípa, jilm, jasan apod.) i jedle a borovice. Postupn
redukovat smrk a mod ín. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM
a technologie narušující p dní povrch. Zachovat louky v niv Svatavy.

BIOCENTRA MÍSTNÍ

Po adové íslo:
Katastrální území:
Název:
Popis:
Úrove a funk nost:
Opat ení:

Po adové íslo:
Katastrální území:
Název:
Popis:

1
Luh nad Svatavou
H ebenské sady
svahy bo ního p ítoku Dolinského potoka se starými nevyužívanými
zarostlými sady, dno údolí z v tší ásti porostlé olšinami
místní funk ní
ponechat spontánnímu zar stání nebo event. áste n sklízet trvalé
travní porosty, rybní ky lze ru n udržovat

Úrove a funk nost:
Opat ení:

2
Radvanov
Radvanovské mok iny
p evážn b ezové a olšové porosty s lou kami a mok inami, druhov
pestrá spole enstva
místní funk ní
ponechat spontánnímu vývoji, neodvod ovat!

adové íslo:
Katastrální území:
Název:

3
Radvanov
V kamení
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Popis:
Úrove a funk nost:
Opat ení:

p irozený tok Radvanovského potoka a navazující v tšinou smrkové
porosty s jednotlivými kameny
místní navrhované
postupn omezovat smrk ve prosp ch borovice, jedle, buku, lípy,
jasanu, dubu apod. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM a
technologie narušující p dní povrch.
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