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Návrh zadání územního plánu Pavlovice 

 

Zadání bylo schváleno usnesením č.   přijatým Zastupitelstvem obce Pavlovice na svém zasedání 

dne …………….  

O pořízení územního plánu Pavlovice rozhodlo zastupitelstvo obce Pavlovice na svém zasedání 

konaném dne 26.2.2021. 

Pavlovice leží v centrální části ORP Vlašim a v těsné blízkosti města Vlašim jako hlavního centra 

vybavenosti. Z pohledu vyváženosti územních podmínek se jedná o obec s dobrou soudržností 

obyvatelstva a dobrým potenciálem pro hospodářský rozvoj. Území se vyznačuje nárustem počtu 

dokončených bytů v rodinných domech a rostoucí populací. Jako slabé stránky obce se jeví zemědělský 

areál, v blízkosti zástavby, zatížení tranzitní dopravou na tahu Vlašim – D1, nižší podíl krajinné zeleně 

a Brownfield v podobě Kupsova mlýna. Obec se rozvíjí dle Územního plánu obce Pavlovice z roku 

2000, jeho změny a územní studie. 

Z dlouhodobého demografického pohledu se jedná o obec s rostoucím počtem obyvatel (rok 2001 – 163 

obyvatel, 2011 – 217 obyvatel, 2019 – 249 obyvatel), která zaznamenala významný nárust počtu 

obyvatel od pořízení ÚP (nárůst 86 obyvatel, necelých 53%). Od roku 2011 bylo dokončeno 12 bytů 

(domů) v RD, další se staví. V území probíhá nová parcelace v zastavěném území, i v zastavitelných 

plochách. 

Zastupitelstvo obce Pavlovice stanovuje pro zpracování územního plánu (dále jen „ÚP“) následující 

požadavky: 

a) Základní koncepce rozvoje území – požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, 

vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 

území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 

infrastruktury. 

Cílem územního plánu je vymezit koncepci plošného a prostorového uspořádání celého správního území 

obce Pavlovice a stanovit obecné podmínky na využívání území, ochranu přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území.  

Je požadováno respektovat stávající sídelní strukturu a umožnit přiměřený rozvoj obce s ohledem 

na potenciál rozvoje obce, demografický vývoj a na míru využití zastavěného území. 

Tato kapitola zahrnuje upřesnění požadavků vyplívající z:  

Politiky územního rozvoje České republiky 

Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením vlády ze dne 20. července 2009 

č. 929, ve znění: 

o Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276 

o Aktualizace č. 2 schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629 

o Aktualizace č. 3 schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630 

o Aktualizace č. 5 schválené usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833 

Dle politiky územního rozvoje se obec Pavlovice nenachází v rozvojové ose, rozvojové oblasti, 

specifické oblasti, koridorech a plochách technické a dopravní infrastruktury.  

 

  



Zásady územního rozvoje 

Ze zásad územního rozvoje Středočeského kraje vydaných formou opatření obecné povahy dne 

7.12.2012, o které rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 19.12.2011 

usnesením č. 004-20/2011/ZK o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR SK) a 

v souladu s aktualizací č. 1 vydanou zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 007-18/2015/ZK 

ze dne 27.7.2015 a aktualizací č. 2 vydanou zastupitelstvem Středočeského kraje 26.bubna 2018 

usnesením č. 022-13/2018/ZK vyplívají pro obce Pavlovice tato omezení.: 

V správním území obce Pavlovice je navržen koridor pro umístění přeložky D111 (koridor silnice 

II/125: Vlašim – Kostelík, přestavba s přeložkou u Pavlovic) a přes území prochází návrhová trasa 

koridoru plynárenské soustavy označená P04 – VTL plynovod léčebna Kladruby – VLT RS Pavlovice. 

V plochách a koridorech pro plynárenství jsou stanoveny následující zásady: 

(176) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 

v území:  

• připravit a realizovat výše uvedené stavby jako důležité investice pro zlepšení kapacity a 

bezpečnosti nadřazené rozvodné sítě 

(177) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

• zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro výše uvedené stavby v šířce 600 m a jeho 

koordinaci s ostatními záměry v územních plánech dotčených obcí 

 

V ZÚR SK nejsou pro správní území Pavlovice navrženy plochy nadmístního významu pro bydlení, 

komerci a průmysl, sport a rekreaci, těžbu nerostných surovin, asanaci a asanační úpravy, zásobování 

vodou, odkanalizování. 

Vzhledem k těmto výše uvedeným skutečnostem pro návrh nevyplývají požadavky na vymezení těchto 

ploch. 

 

Tato územně plánovací dokumentace stanovuje základní priority rozvoje Středočeského kraje a musí 

být plně respektována zpracovatelem ÚP. Jednotlivé priority jsou zastoupeny zejména rozvojem 

konkurenceschopnosti a prosperity Středočeského kraje, zvyšováním životních podmínek obyvatel 

za předpokladu respektování principů udržitelného rozvoje území. 

 

Další požadavky 

Zastavitelné plochy je zapotřebí přednostně navazovat na zastavěné území a využívat proluk 

v zastavěném území. Zamezit nekoncepčním formám využívání volné krajiny. 

Z územně analytických podkladů ORP Vlašim 

Aktualizace územně analytických podkladů (5. úplná aktualizace) pro správní území ORP Vlašim byla 

pořízena v prosinci 2020. 

V ÚP je nutné zohlednit: 

• Vyváženost vztahů územních podmínek  

• Pozitiv a negativ vyplývající z rozboru udržitelného rozvoje území  

• Podmínky pro řešení problémů, závad, hrozeb a střetů v území 

• Stav jednotlivých pilířů a podmínky pro jejich zlepšení 



Zlepšování stavu jednotlivých pilířů: 

Přírodní pilíř je možné podpořit obnovou krajinných prvků, jako jsou aleje, meze, prvky protierozního 

opatření atd., čímž bude posílen systém ekologické stability. Vymezit prvky ÚSES na hranice pozemků 

a korigovat je s prvky ÚSES okolních obcí. Prověřit způsoby zemědělské činnosti v katastrálním území.  

Pro rozvoj hospodářského pilíře vymezit plochy funkčního využití pro podnikání s ohledem na 

stávající podmínky v území. 

Sociální pilíř je možno podpořit vhodným návrhem ploch pro bydlení, které lze podpořit rozvoj 

občanské vybavenosti a funkčnosti veřejného prostranství. 

Vytvoří podmínky pro řešení problémů, závad, hrozeb a střetů v území: 

• ZU2: Sídla bez základní vybavenosti 

• ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě 

• ZU4: Plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty 

• ZD2: dopravní zatížení souběžné komunikace s D1 

• ZD4: Zatížení nadměrnou dopravou – II/125 (zvýšené zatížení osobní a nákladní dopravou) 

• ZH4: Brownfields 

• OH2: Plochy ZPF ohrožené vodní erozí 

• OH6: Kritické body a jejich přispívající povodí 

• SL2: Neuvážené meliorace na lučních pozemcích 

• SL3: Stav ÚSES, chybějící koordinace s okolními obcemi 

• B X_2 Zastavitelné plochy a silnice obce 

 

Požadavky obce: 

• Vymezení zastavěného území k aktuálnímu datu zpracování ÚP 

• Analýza stávajících zastavěných ploch (vymezených ve stávajícím ÚP) 

• Posouzení jejich aktuálního rozsahu a míry dosavadního zastavění 

• Posouzení vhodnosti a aktuální potřeby jejich přenesení do nového ÚP 

• V odůvodněných případech vymezení dalších zastavitelných ploch, a to v nezbytně velkém 

rozsahu s ohledem na plánovaný rozvoj obce 

• Scelování území v kompaktní celek 

• Vytvoření podmínek na propojení území pomocí pěší a cyklistické obsluhy (propojení Pavlovic 

s Čechovem/Vlašimí, napojení na cyklotrasu Kladruby – Trhový Štěpánov, atd.)  

• Prověření plochy Kupsova mlýna pro jeho další využití 

• Plochu pro ČOV aktualizovat podle aktuálního umístění a prověřit možnost pro její rozšíření 

• Prověřit plochy pro rozvoj občanské vybavenosti v návaznosti na hasičárnu a dětské hřiště 

 

3.a) - 1. Urbanistická koncepce – požadavky, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn včetně vymezení zastavitelných ploch ÚP 

prověří a navrhne: 

• Koncepci rozvoje obce, která bude vycházet ze současné urbanistické struktury a celkového 

prostorového členění obce. 

• Koncepci rozvoje tak, aby byl zachován charakter obce s možnostmi zvýšení kvality ŽP a 

podpory soudržnosti místních obyvatel. 

• Územní plán prověří lokalizaci hodnot v území a provede jejich konkretizaci, doplnění a 

zpřesnění. 



• Územní plán na základě podrobného průzkumu a definic hodnot z ÚAP upraví vymezení 

ploch urbanisticky hodnotných území a definuje pro ně podrobné funkční a prostorové 

regulativy. 

• Z hlediska širších vztahů v území prověří a zohlední vazby obce na okolní území. 

• Prověří možnosti propojení se sousedními obcemi pomocí peších a cyklistických tras 

s možností propojení cyklostezky (Trhový Štěpánov, Kostelík).  

• Zastavěné území bude vymezeno nad aktuální katastrální mapou. 

• Prověří rozvoj obce v oblasti bydlení, případně pro smíšenou funkci bydlení (drobná výroba 

a služby) v souladu s ochranou přírody a krajiny, dopravní dostupností, na základě 

průzkumu případně vymezí a navrhne jejich podrobné funkční využití. 

• Prověří rozvoj obce v oblasti ploch pro podnikání, výrobu a skladování s ohledem na 

stávající charakter obce. 

• Prověří rozvoj rekreačního potenciálu, ploch vhodných pro rekreaci a stabilizuje stávající 

plochy pro rekreaci. 

o Prověřit vymezení plochy pro nepobytovou rekreaci v lokalitě „U rybníka 

(hasičárny)“ v návaznosti na historické využití okolí vodní nádrže v centu obce pro 

dětská hřiště a kulturní akce v obci. 

• V plochách mimo zastavěné území prověří zastavěné pozemky s možnostmi pro jejich 

případnou legalizaci.  

• Zastavitelné plochy navrhne do lokalit navázaných na zastavěné území s možností dopravní 

a technické obsluhy s ohledem na charakter stávajících podmínek funkčního uspořádání a 

hospodárné využívání území. 

o Plochy zahrad budou navrhovány v návaznosti na zastavěné území s ohledem 

na limity a funkční uspořádání území. 

o Plochy ochranné a sídelní zeleně umisťovat v návaznosti na komunikaci a 

v okrajových částech zastavitelného území.  

o Plochy zemědělské výroby jsou dostatečné a funkční, prověří se možnost využití 

stávající územní rezervy ploch zemědělské výroby, pro její převod do 

zastavitelných ploch zemědělské výroby, nebo jiné druhy podnikaní. Případně se 

prověří možnost přemístění územní rezervy, zastavitelné plochy pro podnikání 

v návaznosti na stávající areál. Nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy pro 

bydlení v návaznosti na plochu zemědělské výroby, případně jiné výroby jako 

zdroje hluku a emisí, které by svou funkcí a provozními nároky negativně působili 

na funkci bydlení.  

o Prověřit stávající zastavěnou plochu „Kupsova mlýna“ a navrhnout řešení jejího 

funkční využití pro občanskou vybavenost s ohledem na její dopravní obslužnost 

(dostupnost). U „Kupsova mlýnu“ a v okolí OV prověřit možnosti parkování a 

v případě potřeby navrhnout jeho řešení.  

• Rozvoj obce bude prověřen a zohlední velikost a potřeby obce.  

 

Vytvoří podmínky pro řešení problémů, závad, hrozeb a střetů v území: 

• ZU2: Sídla bez základní vybavenosti 

o Územní plán prověří stávající funkční využití a umožní širší formu vybaveni 

v rámci jiných funkcí v prostorových a funkčních regulací; tato úprava nesmí být 

v rozporu hodnot a její koncepcí.  

• ZU3: Zastavěné území v záplavě a údolní nivě 



o Územní plán zhodnotí stávající zastavitelná území v daných plochách, zejména 

s ohledem na jejich zastavěnost; nově navrhované zastavitelné plochy budou 

navrhovány přednostně mimo nivní půdy dle BPEJ. 

 

 

3.a) - 2. Koncepce veřejné infrastruktury 

V návrhu ÚP Pavlovice budou respektovány limity využití území vyplývající z aktualizace ÚAP, které 

se v území vyskytují včetně jejich ochranných pásem.  

 

Dopravní infrastruktura:  

• Řešeným územím prochází silnice II/125 spojující město Vlašim s dálnicí D1, III/12512 

spojující obec Pavlovice s obcí Kladruby a další místí a účelové komunikace. 

• Prověřit parametry pozemních komunikací v území a případně navrhnou řešení nevyhovujících 

úseků.  

• Zachovat, případně prověřit možnosti obnovení původní cestní sítě s historickou návazností, 

navrhnout polní cesty pro obsluhu zemědělské půdy, zlepšit propojení krajiny včetně 

doprovodné zeleně.  

• Územní plán prověří průchodnost územím a definuje funkční a prostorové regulace s ohledem 

na zachování, případně zajištění plné využitelnosti cyklotras a turistických tras, případně 

nových přístupových cest ke stávajícím i budoucím místním hodnotám, zejména pro podporu 

cestovního ruchu a rekreace místních obyvatel. 

• Územní plán přezkoumá a navrhne optimální řešení pro střet komunikací s ÚSES.  

 

Občanské vybavení: 

• ÚP prověří, stabilizuje a případně navrhne plochy občanské vybavenosti obce (obecní úřad, 

knihovna, hasičská zbrojnice, atd.)  

• ÚP bude respektovat stávající občanskou vybavenost v obci a prověří potřebu vymezení nových 

ploch občanské vybavenosti.  

 

Technická infrastruktura: 

o Zásobování vodou; ÚP prověří stávající koncepci vodovodní sítě včetně ochranných pásem a 

navrhne možnosti napojení nové zástavby.  

o Odvádění a čištění odpadních vod; ÚP prověří stávající koncepci kanalizačních sítí včetně 

ochranných pásem a navrhne možnosti napojení nové zástavby. Dešťové vody je třeba pro 

zachování odtokových poměrů v maximální možné míře zadržovat na pozemku a uvádět do 

vsaku. ÚP vymezí plochy pro ČOV případně je upraví podle skutečného stavu a navrhne 

možnost jejího rozšíření. 

o Zásobování el. energií; ÚP vyhodnotí zásobování el. energií s ohledem na návrh zastavitelných 

ploch.  

o Zásobování plynem; Obec není plynofikována, o plynofikace se uvažuje v návaznosti na krajský 

záměr pro P04 – VLT RS Pavlovice. ÚP navrhne koncepci plynárenské sítě. 

o Zásobování teplem; Obec není zásobovaná teplem, ani o zavedení neuvažuje.  

o Veřejná telekomunikační síť; Stávající síť bude respektována s možností dalšího rozvoje.  

o Nakládání s odpady; ÚP bude respektovat stávající systém nakládání s odpady, tj. svoz 

na stávající skládku komunálního odpadu mimo řešené území.  

 

 

 



 

Veřejné prostranství:  

• ÚP bude respektovat a chránit stávající plochy veřejného prostranství, prověří a případně 

vymezí nové plochy veřejného prostranství.  

• ÚP prověří vhodnost a možnost definic veřejného parkování v rámci funkčních a prostorových 

regulativů. 

 

3.a) - 3. Koncepce uspořádání krajiny  

Zpracovatel bude v maximální možné míře respektovat významné krajinné prvky chráněné zákonem – 

lesy, rybníky, vodní toky atd. 

V návrhu ÚP Pavlovice budou respektovány limity využití území vyplývající z aktualizace ÚAP, které 

se v území vyskytují.  

 

• Územní plán navrhne koncepci uspořádání krajiny s požadavkem na její stabilizaci a rozšíření. 

• Územní plán prověří funkčnost ÚSES, upraví především v návaznosti na okolní ÚSES, případně 

potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky pro jeho tvorbu. 

• Územní plán prověří stávající rozvojová území s ohledem na místa krajinného rázu, u míst 

rozhledů definuje podrobné regulace zástavby s ohledem na jejich zachování; nově vymezovaná 

zastavitelná území budou v souladu s vymezením krajinného rázu; urbanistická a krajinná 

koncepce musí být provedena v souladu s ochranou krajinného rázu. 

• Územní plán zhodnotí stávající zastavitelná území v daných plochách, zejména s ohledem na 

jejich využitelnost a vhodnost; nově navrhované zastavitelné plochy budou přednostně 

navrhovány mimo 1. a 2. třídu ochrany ZPF. 

• Územní plán navrhne koncepci krajiny s ohledem na zvyšování retenční schopnosti krajiny. 

• Územní plán bude ve funkčních regulacích umožňovat obnovu a tvorbu vodních ploch. 

• Územní plán stabilizuje hodnotné prvky krajiny. 

• Územní plán prověří navržená opatření a prvky týkající se ochrany a rozvoje přírody hodnoty 

navržené v KoPÚ Pavlovice. 

 

Vytvoří podmínky pro řešení problémů, závad, hrozeb a střetů v území: 

ZU4: Plochy negativně ovlivňující krajinný ráz – negativní dominanty 

• Prověří a navrhne možnosti zlepšení krajinného rázu v okolí negativních dominant. 

OH2: Plochy ZPF ohrožené vodní erozí 

• Územní plán prověří plochy ohrožené vodní erozí a navrhne možnosti řešení problému.  

OH6: Kritické body a jejich přispívající povodí 

• Územní plán prověří kritické body a jejich přispívající plochy, případně navrhne vhodná 

protipovodňová opatření (organizační, agrotechnická a vegetační, technická) pro snížení 

objemu povodňové vlny, případně změnu funkčního využití ploch pod kritickým bodem 

v návaznosti na možné ohrožení. 

SL2: Neuvážené meliorace na lučních pozemcích 

• Územní plán posoudí funkčnost meliorací, případně navrhne možnosti dalšího využití ploch. 

SL3: Stav ÚSES, chybějící koordinace s okolními ORP a obcemi – celá ORP 

• Územní plán navrhne ÚSES dle aktuálního stavu v daném území.  

• Bude řešena návaznost všech prvků ÚSES lokální, regionální a nadregionální úrovně 

na sousední katastrální území. 

• Prvky ÚSES budou vymezeny do podrobnosti parcel. 



• Zastavitelné plochy budou přednostně umisťovány mimo prvky ÚSES.  

 

Střety: 

D = E - technická infrastruktura – územní plán posoudí technické řešení křížení a souběhu sítí 

technické infrastruktury s dopravními trasami a ověří nutnost úpravy trasování v souladu s 

koncepcí technické a dopravní infrastruktury; ÚSES bude navržen do podrobnosti parcel mimo 

koridor technické vybavenosti včetně způsobů křížení 

 

G = plochy ochrany přírody a krajiny – územní plán posoudí vhodnost jednotlivých záměrů a 

navrhne koncepci řešení, která minimalizuje dopad na plochy ochrany přírody nebo jej zcela 

eliminuje 

 

H - ÚSES – územní plán prověří trasování, rozsah a realizovatelnost ÚSES a navrhne taková 

řešení v detailu parcel, která zajistí trvalou funkčnost ÚSES; při návrhu budou přednostně 

využívány funkční části ÚSES i další přírodní prvky krajiny  

 

J – územní plán zpřesní trasování dopravní a technické infrastruktury do podrobnosti parcel tak, 

aby byla zachována celistvost areálů památek a jejich kulturní hodnota; územní plán posoudí 

vhodnost záměrů s ohledem na ochranu kulturního dědictví a navrhne vhodnou koncepci 

funkčního využití 

 

K– územní plán prověří rozvojové lokality a záměry v území a upřednostní jejich jiné trasování, 

které by mělo menší vliv na zábor ZPF mimo 1. třídu ochrany 

 

nivní půdy – územní plán prověří všechny rozvojové záměry i stav území a navrhne opatření, 

která zajistí ochranu nivních půd s minimálními nároky na možnosti jejich dalšího záboru 

 

• B X_2 Zastavitelné plochy a silnice obce 

územní plán posoudí jednotlivé střety a navrhne řešení – formou změny lokalizace jednotlivého 

záměru či návrhem funkčního vymezení 

 

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů.: 

ÚP bude respektovat podmínky ochrany kvalitních životních podmínek a zájmy civilní a požární 

ochrany.  V řešeném území se nenacházejí objekty ani plochy určené k obraně státu, ani sem nezasahují 

jejich ochranná pásma. 

 
 

3.b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na 

stanovení jejich využití, které bude nutné prověřit 
• Případné požadavky na plochy a koridory územních rezerv budou prověřeny v návrhu ÚP. 

 



3.c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění 

nebo předkupní právo 
Veřejně prospěšné stavby, pro které zle práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo uplatnit předkupní 

právo:  

• Plochy veřejných prostranství 

• Dopravní a technická infrastruktura, jejíž potřeba vyplyne z koncepce 

Veřejně prospěšné opatření, pro které zle práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo uplatnit 

předkupní právo:  

• Plochy protierozních opatření 

• Vymezené prvky ÚSES 

Asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

• V řešeném území nebudou navrhovány. 

Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu: 

• V řešeném území nebudou navrhovány. 

3.d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 

rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 

zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Případné požadavky na zpracování územní studie, regulačního plánu či dohody o parcelaci budou 

prověřeny v návrhu ÚP. 

 

3.e) případné požadavky na zpracování variant řešení, 

Zpracování variant řešení není stanoveno a nepředpokládá se. 

 

3.f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na 

uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu 

vyhotovení 

ÚP bude zpracován v digitální podobě na pozadí katastrální mapy a odevzdán v souladu s § 20a 

stavebního zákona.  

Bude dodržen obsah ÚP podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚP 

bude odevzdán v digitální podobě na datovém nosiči a v tištěné podobě v počtu 2 paré pro projednání a 

3 paré čistopisu.  

 

I. Obsah územního plánu  

1) Textová část 

2) Grafická část 

Výkres základního členění území    1 : 5000 

Hlavní výkres       1 : 5000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5000 

Výkres pořadí změn v území (dle potřeby)   1 : 5000 

II. Obsah odůvodnění územního plánu 

1) Textová část  



2) Grafická část  

Výkres širších vztahů      1 : 100 000 

Koordinační výkres      1 : 5000 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 : 5000 

 

 

3.g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na 

udržitelný rozvoj území 
 

ÚP bude řešit rozvoj sídla s ohledem na jeho polohu a demografický vývoj. Stabilizuje a prověří rozvoj 

v oblasti venkovského bydlení a nepobytové rekreace v řádu jednotek. Dále stabilizuje plochy nerušící 

výroby v zemědělském areálu a prověří případnou potřebu jeho rozšíření. ÚP nebude umožňovat 

umístění záměrů, které naplňují charakter záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivu na životní prostředí, tedy záměrů vyžadující minimálně zjištění dle uvedeného zákona. 

ÚP neobsahuje záměry, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. Nebudou vymezovány 

zastavitelné plochy ve střetu ÚSES. ÚP předpokládá řešení nadmístních záměrů dopravní či technické 

infrastruktury. Případný požadavek na posouzení vlivů územního plánu Pavlovice na udržitelný rozvoj 

území bude doplněn na základě stanoviska dotčeného orgánů.  

 

 

 


