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Obsah Změny č.1 územního plánu:
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a. vymezení zastavěného území,
b. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot,
c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně,
d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování,
e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana
před povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin,
f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené
v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného
využití
těchto
ploch
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stanovení
podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování
stavebních pozemků a intenzity jejich využití),
g. vymezení
veřejně
prospěšných
staveb,
veřejně
prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit,
h. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch
je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona,
i. stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona,
j. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části.
II. Grafická část dokumentace:
1. Výkres základního členění území – měřítko: 1 : 5 000
2. Hlavní výkres – měřítko: 1 : 5 000
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a. vymezení zastavěného území,
Zastavěné území bylo stanoveno ke dni 23.10.2013. Průběh
hranice zastavěného území je graficky znázorněn ve všech výkresech
Změny č.1 ÚP.
b. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot,
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
zůstává v souladu s platným ÚP.
Na základě ZUR SK byl Změnou č.1 ÚP vypuštěn biokoridor RBK
1094, který správním územím obce, dle nadřazené územně plánovací
dokumentace, neprochází.
c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně,
Urbanistická koncepce zůstává v platnosti dle platného ÚP,
včetně systému sídelní zeleně.
Změna č.1 ÚP vymezuje plochu Z1.1 v souladu se skutečným
stavem, tzn. celý pozemek
p.č. st.76 v k.ú. Zavidov, jako plochu
občanského vybavení.
Plocha Z1.2 je navrhována v proluce, podél komunikace III/2285,
v centru obce. Tato plocha je navrhována jako plocha rekreace, neboť
je již v současné době z části využívána jako rekreační zahrada.
Změna č.1 ÚP ruší návrh izolační zeleně podél komunikace
II/229, v severní části správního území obce. Plocha izolační zeleně
je nově touto Změnou zahrnuta do ploch bydlení venkovského
charakteru – Z1.3. I nadále ovšem platí, že objekty rodinných domů
nesmí být umisťovány do ochranného pásma komunikace. Zároveň musí
být respektována stávající zeleň na pozemcích a případně bude zeleň
doplněna, v ochranném pásmu komunikace, tak aby zde byl alespoň
z části ponechán pás izolační zeleně.
Plocha Z1.4 je vymezena jako stávající plocha bydlení,
v souladu se stávajícím využití pozemku parc. č. 1254.
Výše uvedené úpravy uvnitř zastavěného území a rozšíření
zastavitelného
území,
nevyvolají
v katastrálním
území
Zavidov
významné změny, které by narušily koncepci uspořádání sídla.
d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování,
Koncepce veřejné infrastruktury se Změnou č.1 nemění. Rovněž
zůstávají v platnosti podmínky pro její umisťování, tzn. nezbytnou
veřejnou infrastrukturu je možno umisťovat v rámci zastavěného,
zastavitelného a nezastavěného území. Vždy musí být ctěny základní
urbanizační
principy,
tzn.
souběh
technické
a
dopravní
infrastruktury.
V rámci požární ochrany obce je nutné navrhovat jednotlivé
stavby tak, aby se předcházelo vzniku požáru a aby v případě požáru
nebo jiného ohrožení staveb byla umožněna bezpečná evakuace osob,
popř. zvířat a věcí a aby byl umožněn účinný zásah při likvidaci
požáru a záchranných prací. Neprůjezdné komunikace musí splňovat
požadavek na otáčení požární techniky.
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e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana
před povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin,
Koncepce
uspořádání
krajiny,
územní
systém
ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin se
v důsledku Změny č.1 nemění.
Na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu toku nebo k jiným
vodním útvarům, musí být zachovávány břehové porosty. Tam, kde se
tyto porosty nenacházejí, je třeba dodržovat ochranný pás nezorněné
půdy o šířce nejméně l m od břehové čáry vodního toku a jiných
vodních útvarů.
f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené
v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného
využití
těchto
ploch
a
stanovení
podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování
stavebních pozemků a intenzity jejich využití),
•

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití:

RI: Plochy rekreace
Hlavní využití:

stavby pro rodinou rekreaci
Přípustné využití:

stávající využití území


užitkové zahrady
samozásobování

s chovatelským



plochy sídelní zeleně



plochy veřejných prostranství



plochy dopravní infrastruktury



plochy technické infrastruktury

a

pěstitelským

zázemím

pro

Podmíněně přípustné využití:

veškeré stavby na ploše Z1.2 jsou podmíněně přípustné, za
podmínky, že bude respektováno ochranné pásmo trafostanice a
nadzemního vedení el. energie 22kV

veškeré stavby na ploše Z1.2 jsou podmíněně přípustné, za
podmínky, že bude prověřena biologická kvalita této lokality, neboť
dle podkladů o mapování biotopů, se jedná o hodnotný přírodní, tzv.
naturový biotop (T1.11 – mezofilní ovsíkové louky).
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Nepřípustné využití:


objekty a činnosti neslučitelné s hlavním využitím ploch

Podmínky prostorového uspořádání:

velikost stavebního pozemku 1500 m2 – 3000 m2


stavby pro rodinnou rekreaci do 80m2 zastavěné plochy



výška nových staveb jedno nadzemní podlaží a podkroví

g. vymezení
veřejně
prospěšných
staveb,
veřejně
prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit,
Změna č.1 ÚP nenavrhuje nové veřejně prospěšné stavby, veřejně
prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit, vyplývající z potřeb Změny č.1 ÚP.
Změna č.1 ruší veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná
opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu, které navrhoval původní územní plán, v plném rozsahu, pouze
ponechává veřejně prospěšnou stavbu plochu technické infrastruktury
– čistírna odpadních vod – VPS1.
h. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch
je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona,
Změna č.1 ÚP nenavrhuje veřejně prospěšné stavby a veřejná
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.
i. stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona,
Kompenzační opatření nejsou stanovena, vzhledem k tomu, že
nejsou dotčeny ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.
j. údaje o počtu listů územního plánu
připojené grafické části.
Počet stran výroku Změny č.1 ÚP:6
Počet výkresů Změny č.1 ÚP: 2

a

počtu

výkresů

k

němu
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Obsah odůvodnění Změny č.1 ÚP:
I. Textová část dokumentace:
a. postup při pořízení Změny č.1 ÚP
b. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem a politikou územního rozvoje ČR,
c. vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení
souladu
1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k
její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního
zákona,
2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě
postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,
3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu
podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,
4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o
jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního
zákona,
d. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst.1 stavebního zákona),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
e. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa,
f. vyhodnocení souladu návrhu s cíly a úkoly územního plánování,
zejména
s požadavky
na
ochranu
architektonických
a
urbanistických
hodnot
v území
a
požadavky
na
ochranu
nezastavěného území,
g. vyhodnocení souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů,
h. vyhodnocení souladu návrhu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
i. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace a výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
j. stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5,
k. sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly,
l. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,
m. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch,
n. rozhodnutí o námitkách jejich odůvodnění,
o. vyhodnocení připomínek,
p. údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k
němu připojené grafické části.
II. Grafická část dokumentace:
1. Koordinační výkres – měřítko: 1 : 5 000
2. Výkres předpokládaných záborů ZPF – měřítko: 1 : 5 000
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a. postup při pořízení Změny č.1 ÚP
• Změna č.1 ÚP je pořizována na základě zprávy o uplatňování
územního plánu Zavidov, kterou zastupitelstvo obce schválilo
dne 24.7.2013. Součástí zprávy o uplatňování jsou v rozsahu
zadání změny pokyny pro zpracování návrhu změny.
• Určeným zastupitelem pro pořízení změny č.1 ÚP jmenovalo
zastupitelstvo obce pana Ing. Bohumíra Jankovského.
• Na základě schválené zprávy o uplatňování zpracoval projektant
Návrh Změny č.1 ÚP, který je projednáván dle § 50 stavebního
zákona.
• Návrh Změny č.1 ÚP byl dle § 50 odst.2 stavebního zákona dne
15.1.2014 projednán na Společném jednání s dotčenými orgány,
krajským úřadem a se sousedními obcemi.
• Dále byl návrh Změny č.1 ÚP dle § 50 odst.3 stavebního zákona
doručen veřejnou vyhláškou. Návrh změny č.1 ÚP byl též
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.
• Obdržená stanoviska a připomínky veřejnosti předal pořizovatel
krajskému úřadu, který dne 6.3.2014 vydal stanovisko dle § 50
odst.7
stavebního
zákona.
Ve
stanovisku
krajský
úřad
konstatoval, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat
v dalším řízení o územním plánu.
• Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
výsledky projednání (nebyly řešeny žádné rozpory) návrhu Změny
č.1 ÚP dle § 50 stavebního zákona a zajistil upravení návrhu.
• Upravený návrh pro veřejné projednání (§ 52 stavebního zákona)
předal projektant pořizovateli v dubnu 2014. Tento návrh byl
předložen do řízení o změně územním plánu.
• Veřejné projednání návrhu změny se konalo 12.června 2014 od
14,00 v budově Obecního úřadu Zavidov.
• V průběhu řízení o územním plánu nebyla uplatněna žádná
námitka, byly uplatněny 3 připomínky.
• Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
výsledky projednání a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval
návrhy vyhodnocení připomínek. Návrhy pořizovatel doručil
dotčeným orgánům a krajskému úřadu k uplatnění stanovisek. (53
odst.1 stavebního zákona).
• Po obdržení stanovisek k návrhům vyhodnocení připomínek nebylo
nutné návrh změny upravovat. Pořizovatel pouze doplnil kapitoly
odůvodnění (Postup při pořízení změny č.1 ÚP, Rozhodnutí o
námitkách a jejich odůvodnění a Vyhodnocení připomínek).
• Takto doplněný návrh změny předal pořizovatel v souladu s § 54
odst.1 stavebního zákona zastupitelstvu obce s návrhem na jeho
vydání.
• Zastupitelstvo obce změnu č.1 ÚP vydalo dne 1.10.2014.

b. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem a politikou územního rozvoje ČR,
Změna č.1 nemá vliv na širší vztahy v území, neboť v rámci této
dokumentace je plně respektována koncepce platného ÚP a jedná se
pouze o drobné úpravy uvnitř zastavěného a drobné rozšíření
zastavitelného území. Vzhledem k charakteru změn v území, nedojde
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k ovlivnění širších územních vztahů, neboť koncepce rozvoje území
obce, ale i urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny,
zůstává v platnosti dle platného územního plánu.
PUR
Návrh Změny č.1 ÚP je zpracován v souladu s Politikou územního
rozvoje České republiky 2008, schválenou usnesením vlády České
republiky č. 929 dne 20. 7. 2009. Politika územního rozvoje
stanovuje pro řešené území dále uvedené priority, rozvojové oblasti
a osy, koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury a další
úkoly.
Z PUR ČR pro Změnu č.1 ÚP nevyplývají žádné specifické úkoly,
neboť obec se nachází mimo rozvojové oblasti a osy. V rámci změny
územního plánu jsou respektovány celorepublikové priority územního
plánování, vyplývající z PUR ČR.
Z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území jsou, v rámci řešeného území, Změnou č.1
ÚP respektovány, následující body:
 ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a
kulturní hodnoty území vč. urbanistického, architektonického a
archeologického
dědictví;
zachovávat
ráz
jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní
krajiny; bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku
nedostatku lidských zásahů,
– územní plán reaguje na tuto prioritu prostřednictvím podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou
stanoveny v souladu s přírodními, civilizačními a kulturními
hodnotami území. V zájmu ochrany sídlení struktury bylo
stanoveno i prostorové uspořádání území, včetně intenzity
využití území. V souladu s touto prioritou jsou stanoveny i
podmínky využití území ploch rekreace, které Změna č.1 ÚP nově
stanovuje.


–


–



–

při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet
prostorové sociální segregaci, navrhovat preventivní opatření;
preferovat komplexní řešení před uplatňováním jednostranných
hledisek; zohledňovat požadavek zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje,
platná územně plánovací dokumentace navrhuje vyvážený rozvoj
území obce, který je v souladu se stávajícím charakterem sídla.
Změna č.1 pouze doplňuje tento návrh drobnými změnami, případně
uvádí do souladu plochy s jejich současným využitím. Změnou
není měněna již stanovená koncepce, která je v souladu s výše
uvedenou prioritou.
lokalizací zastavitelných ploch vytvářet podmínky pro vznik
pracovních příležitostí (viz náhlé hospodářské změny),
Na území obce se nachází dostatek ploch, které podporují
ekonomickou základnu obce. Územní plán navrhl dostatek ploch,
které
podporují
ekonomickou
základnu
obce.
Vzhledem
k charakteru Změny č.1 ÚP nejsou další plochy výroby a
skladování navrhovány.
podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury, posilovat
partnerství
mezi
městskými
a
venkovskými
oblastmi
(konkurenceschopnost),
Vzhledem k charakteru Změny č.1 nebylo možno tuto prioritu
naplnit. Územní plán navrhuje vyvážený rozvoj.
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–



–



–

vytvářet předpoklady pro polyfunkční využití brownfields;
hospodárně využívat zastavěné území (přestavba, revitalizace,
asanace území); ochránit nezastavěné území; zachovat veřejnou
zeleň, minimalizovat její fragmentaci; úsporně uspořádat území
(v nárocích na dopravu a energie) – omezit negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území,
Územní plán je navržen v souladu s touto prioritou. Vzhledem
k charakteru změn, které tato dokumentace řeší, nebude tato
republiková priorita, kterou územní plán respektuje, nikterak
ovlivněna.
změny
s
významným
vlivem
na
krajinu
umisťovat
do
nekonfliktních
lokalit,
účinky
kompenzovat;
respektovat
veřejné zájmy na ochranu území (např. biologickou kvalitu ŽP,
OP vodních zdrojů, nerostného bohatství, ZPF, PUPFL); vytvářet
územní podmínky pro realizaci ÚSES a zvyšování ekologické
stability krajiny, vč. ochrany krajinných prvků, rozmanitosti
apod.; vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu a pro
využití přírodních zdrojů,
Změna č.1 navrhuje zastavitelné plochy do nekonfliktních
oblastí a respektuje stávající systém ekologické stability,
který byl navržen platnou územně plánovací dokumentací.
vymezit a ochraňovat pozemky před zastavěním pro vytvoření
souvislých ploch veřejné zeleně; v rozvojových oblastech a
rozvojových osách zachovat souvislé pásy nezastavěného území v
bezprostředním okolí měst pro krátkodobou rekreaci a vznik
lesních porostů a zachovat prostupnost krajiny,
Vzhledem k charakteru návrhových ploch, nebylo nutné tuto
prioritu v dokumentaci řešit.

vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve všech formách
při zachování hodnot území, propojovat tato místa s celoročním
využitím cest,
– Změna č.1 byla zadána pouze pro dílčí úpravy zastavitelného
území a transformaci zastavěného území, nikoliv pro komplexní
řešení správního území obce a proto nebyla tato priorita
řešena.
 vytvářet podmínky pro lepší dostupnost území a zkvalitňování
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost
krajiny a minimalizaci fragmentace krajiny; nepřípustné je
vytváření hrdel na trasách silnic, vést je v dostatečném
odstupu od obytné zástavby a od center osídlení,
– Plochy řešené Změnou č.1 ÚP mají napojení, na dopravní a
technickou infrastrukturu obce, vyřešené.




–


zlepšovat dostupnost území, zejména veřejnou dopravou, s
ohledem na veřejné zdraví, zejména u rozvojových oblastí a os;
zvyšovat bezpečnost a plynulost dopravy, ochranu a bezpečnost
obyvatelstva a jeho ochranu před hlukem a emisemi a vytvářet
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy,
V území řešeném změnou č.1 nebyla toto priorita řešena, neboť
obec se nenachází v rozvojové oblasti ani ose.
vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva
před riziky a přírodními katastrofami v území (zejména ploch
pro umisťování staveb); vytvářet podmínky pro zvyšování
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–

přirozené retence srážkových vod v území jako alternativu k
umělé akumulaci vod; v zastavěných územích a zastavitelných
plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování a
využívání dešťových vod,
Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým
zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací
tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) na pozemcích
producentů, nebo odvádět samostatnou dešťovou kanalizací do
recipientu. Konkrétní způsob likvidace dešťových vod je
předmětem
následující
dokumentace.
Řešené
území
není
bezprostředně ohrožováno přírodními katastrofami.

ZUR SK
Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, vydaných
zastupitelstvem Středočeského kraje, usnesením č. 4-20/2011/ZK, ze
dne 19.11.2011, nevyplývají žádné specifické úkoly.
Na základě ZUR SK byl Změnou č.1 ÚP vypuštěn biokoridor RBK
1094, který správním územím obce, dle nadřazené územně plánovací
dokumentace, neprochází.

Obr.1 – schéma koordinačního výkresu ZUR SK

c. vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení
souladu
1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její
úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,
Změna č.1 byla vypracována invariantně.
2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu
podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,
Při pořizování změny č.1 ÚP nebylo postupováno podle § 51
odst.3 stavebního zákona.
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3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle
§ 54 odst. 3 stavebního zákona,
Při pořizování změny č.1 ÚP nebylo postupováno podle § 54
odst.3 stavebního zákona.
4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o
jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního
zákona,
§ 55 odst. 3 stavebního zákona se procesu pořízení Změny č.1 ÚP
netýká.
Změna č.1 ÚP respektuje Zadání Změny č.1 ÚP v plném rozsahu,
pouze v grafické části dokumentace nejsou vyznačeny stromořadí
v rámci plochy Z1.3. Tento požadavek je splněn ve výrokové části
návrhu Změny č.1 ÚP, z důvodu respektování proporcionality územně
plánovací dokumentace.
d. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst.1 stavebního zákona),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
Změna č.1 nenavrhuje záměry nadmístního významu.
e. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa,
Změna č.1 nepředpokládá zábory pozemků plnící funkci lesa.
Změnou č.1 dojde k záboru zemědělského půdního fondu, viz.
následující tabulka:

Investice do
půdy
[ha]
0,2040
0,3038

0,1424

V.

IV.
0,0184
0,1608

III.

II.

I.
0,2854
0,2854

Trv. travní
porosty

ovocné sady

zahrady

vinice

chmelnice

Zábor ZPF podle tříd
ochrany [ha]

0,1424

0,3038

orná půda

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur

0,4462

Z1.3
Z1.2
Číslo lokality
Zábory
ZPF
Plochy bydlení
Způsob využití
Plochy
celkem
venkovského
plochy
rekreace
charakteru
Celkový zábor ZPF
0,4462
0,1424
0,3038
[ha]

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond
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Na ploše Z1.2 jsou vybudovány meliorační stavby. Při realizaci
rozvojových aktivit na odvodněných plochách, musí být provedena
taková opatření, aby nedošlo k znehodnocení odvodnění na sousedních
pozemcích.
Změnou č.1 nebudou dotčeny stavby zemědělské prvovýroby.
Změna č.1 respektuje schválené KPÚ a upřesňuje průběh prvků
ÚSES a VKP v řešeném území.
Plochy dotčené Změnou č.1 ÚP, resp. odnětím ze ZPF, se nachází
v k.ú. Zavidov.
Změna zasahuje do zemědělského půdního fondu minimálně.
Odnímány jsou půdy I. a IV. třídy ochrany. Hranice zastavěného území
byla touto Změnou č.1 ÚP aktualizována. Plocha Z1.2, která se
nachází na kvalitních půdách, I. Třídy ochrany je využívána jak
rekreační zahrada a tato dokumentace, z tohoto důvodu, pouze
povoluje výstavbu maximálně dvou rekreačních objektů na této ploše.
Rozvojem zastavitelných ploch budou postiženy půdy následujících
BPEJ: 43001, 44811 a 45800.
Jedná se o půdy následujících charakteristik:
Charakteristika klimatických regionů:
4 – klimatický region MT 1 – mírně teplý, suchý
Charakteristiky hlavních půdních jednotek:
30- Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách
sedimentárních hornin - pískovce, permokarbon, flyš, středně
těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší
48 -Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny
kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích,
permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké,
bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému,
převážně jarnímu zamokření
58 -Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím
teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě
skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění
příznivé
Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ):
0 - úplná rovina (0-10)
1 – mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí
Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu
BPEJ):
0 – bezskeletovitá, s příměsí, hluboká
1- bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně
hluboká
f. vyhodnocení souladu návrhu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména
s požadavky
na
ochranu
architektonických
a
urbanistických
hodnot
v území
a
požadavky
na
ochranu
nezastavěného území,
Změna č.1 ÚP nemá vliv na architektonické a urbanistické
hodnoty v území. Podmínky využití nezastavěného území zůstávají
v platnosti dle platného ÚP. Plochy řešené změnou č.1 se nachází
mimo ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury, vyjma
plochy Z1.2, do které zasahuje ochranné pásmo trafostanice a
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ochranné pásmo el. vedení 22 kV a plocha Z1.3 se nachází v ochranném
pásmu silnice II/229. Tyto limity využití jednotlivých ploch jsou
ošetřeny v podmínkách využití území.
Zastavitelná plocha Z1.2 je navržena v souladu s charakterem
stávající zástavby a plynule navazuje na zastavěné území, které bylo
Změnou č.1 ÚP aktualizováno. Plochy Z1.1 a Z1.4 se nachází
v zastavěném území obce a jsou zahrnuty do ploch bydlení respektive
do ploch občanského vybavení, v souladu se stávajícím využitím
území.
Na základě výše uvedené charakteristiky změn v území, lze
konstatovat, že návrh je vypracován v souladu s cíli a úkoly
územního plánování.
g. vyhodnocení souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů,
Změna č.1 ÚP je vypracována v souladu s požadavky zákona č.
183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek.
h. vyhodnocení souladu návrhu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
Změna č.1 ÚP je v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. V průběhu pořizování
nebyly řešeny žádné rozpory.
i. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace a výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
Krajský úřad Středočeského kraje neuplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí a vyloučil vliv na
evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky
významných lokalit (nařízení vlády č.132/2005 Sb.) nebo vyhlášené
ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů, s ohledem na ust.§ 47 odst.3 zákona
č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není ve Změně č.1 ÚP
provedeno vyhodnocení z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.
j. stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5,
Stanovisko není krajským úřadem vydáváno.
Není
zpracováváno
vyhodnocení
vlivů
územního
udržitelný rozvoj území.

plánu

na

k. sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly,
Stanovisko podle § 50 odst.5 není vydáváno.
l. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
zůstává v souladu s platným ÚP.
Urbanistická koncepce zůstává v platnosti dle platného ÚP,
včetně systému sídelní zeleně.
Změna č.1 ÚP vymezuje plochu Z1.1 v souladu se skutečným
stavem, tzn. celý pozemek
p.č. st.76 v k.ú. Zavidov, jako plochu
občanského vybavení.
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Plocha Z1.2 je navrhována v proluce, podél komunikace III/2285,
v centru obce. Tato plocha je navrhována jako plocha rekreace pro
maximálně dva stavební pozemky pro stavby rodinné rekreace. Tento
pozemek doplňuje urbanistický půdorys obce naprosto přirozeným
způsobem a z tohoto důvodu neovlivní urbanistickou koncepci sídla i
vzhledem k rozsahu plochy 3000m2.
Změna č.1 ÚP ruší návrh izolační zeleně podél komunikace
II/229, v severní části správního území obce. Plocha izolační zeleně
je nově touto Změnou zahrnuta do ploch bydlení venkovského
charakteru – Z1.3. I nadále ovšem platí, že objekty rodinných domů
nesmí být umisťovány do ochranného pásma komunikace. Zároveň musí
být respektována stávající zeleň na pozemcích a případně bude zeleň
doplněna, v ochranném pásmu komunikace, tak aby zde byl alespoň
z části ponechán pás izolační zeleně.
Plocha Z1.4 je vymezena jako stávající plocha bydlení,
v souladu se stávajícím využití pozemku parc. č. 1254.
Výše uvedené úpravy uvnitř zastavěného území a rozšíření
zastavitelného území, nevyvolají významné změny, které by narušily
koncepci uspořádání sídla.
Koncepce veřejné infrastruktury se změnou č.1 nemění, neboť se
zastavitelné území rozšiřuje maximálně o 2 stavební pozemky pro
rodinou rekreaci. Zbývající plochy, řešené Změnou č.1 ÚP, jsou již
na technickou a dopravní infrastrukturu obce napojeny.
V rámci požární ochrany obce je nutné navrhovat jednotlivé
stavby tak, aby se předcházelo vzniku požáru a aby v případě požáru
nebo jiného ohrožení staveb byla umožněna bezpečná evakuace osob,
popř. zvířat a věcí a aby byl umožněn účinný zásah při likvidaci
požáru a záchranných prací. Neprůjezdné komunikace musí splňovat
požadavek na otáčení požární techniky.
Koncepce
uspořádání
krajiny,
územní
systém
ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin se
v důsledku Změny č.1 ÚP nemění.
m. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch,
Změna
č.1
ÚP
neobsahuje
vyhodnocení
účelného
využití
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch, neboť půdorys obce je rozvíjen o cca 3000m2, prostřednictvím
ploch rekreace – Z1.2. Tyto plochy nebyly územním plánem navrhovány
a jejich návrh je vyvolán aktuálním požadavkem majitele pozemku.
Tento návrh ovšem není v rozporu s koncepcí rozvoje sídla a naopak
velice vhodně doplňuje stávající proluku v centru Zavidova.
Plocha Z1.1 se nachází v zastavěném území.
Plocha Z1.3 upravuje rozsah plochy B1, v rozsahu ochranného
pásma komunikace II/229. Izolační zeleň je zahrnuta do podmínek
využívání
ploch
s rozdílným
způsobem
využití.
Nejedná
se
o
vymezování nové zastavitelné plochy bydlení, ale pouze o její úpravu
s ohledem na koncepci uspořádání lokality B1.
Plocha Z1.4 je zařazena do zastavěného území, plochy bydlení
venkovského charakteru, v souladu se stávajícím využití tohoto
pozemku.
Z výše uvedeného vyplývá, že plochy, které jsou předmětem změny
č.1 ÚP, prakticky nerozvijí zastavitelné území obce, pouze upravují
podmínky využívání plochy s rozdílným způsobem využití, tak jak
vznikly požadavky od vydání územního plánu.
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Změnou č.1 ÚP byla aktualizována hranice zastavěného území. Do
zastavěného území bylo touto aktualizací zahrnuto cca 10 500m2, které
byly územním plánem vymezeny v zastavitelném území.
Pro takto malé území nelze vytvářet klasickou projekci počtu
obyvatel založenou na úmrtnostních tabulkách a plodnosti podle
věkových kategorií.
V obci dochází k postupnému a přirozenému nárůstu počtu
obyvatel a bytů v rodinných domech, jak je patrné z údajů z Českého
statistického
úřadu,
které
jsou
zpracovány
v níže
uvedených
tabulkách. V průběhu posledních 10 let, bylo v obci zrealizováno 8
rodinných domů a úměrně tomu vzrostl i počet obyvatel v obci.

Vývoj bytového fondu v obci v letech 1919-2011

Druh domu, typ bytu
Obydlené byty celkem

z
toho

standardní byty

79

7

25

20

19

7

s ústředním topením a
úplným příslušenstvím

75

7

21

20

19

7

4

-

4

-

-

-

9

1

1

6

-

1

77

9

26

13

19

8

standardní byty

69

7

25

10

19

7

s ústředním topením a
úplným příslušenstvím

65

7

21

10

19

7

4

-

4

-

-

-

6

1

1

3

-

1

13

-

-

13

-

-

standardní byty

10

-

-

10

-

-

s ústředním topením a
úplným příslušenstvím

10

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

-

-

ostatní
byty se sníženou
kvalitou
byty v rodinných domech

z
toho

ostatní
byty se sníženou
kvalitou
byty v bytových domech

z
toho

z toho podle období výstavby
nebo rekonstrukce domu
1919 1920 1971 1981 2001
a
dříve 1970 1980 2000 2011
90
9
26
26
19
8

Obydlené
byty
celkem

ostatní
byty se sníženou
kvalitou
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

262
256
257
256
247
283
287
294
297
301
308
313
310
307
310
321
325
312

2012

1993

261

321

1992

rok

259

počet
obyvate
l

262

436

449

445

445

450

466

474

486

495

514

203

212

232

240

250

250

256

262

280

288

počet
obyvate
l
197
1
197
2
197
3
197
4
197
5
197
6
197
7
197
8
197
9
198
0
198
1
198
2
198
3
198
4
198
5
198
6
198
7
198
8
198
9
199
0
199
1

rok

Vývoj počtu obyvatel v letech 1971 - 2012

n. rozhodnutí o námitkách jejich odůvodnění,
V průběhu řízení o změně č,1 ÚP nebyly uplatněny žádné námitky.
Veřejnost učinila tři podání označená jako námitky – pořizovatel je
vyhodnotil jako uplatněné připomínky.
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o. vyhodnocení připomínek,
Připomínky uplatněné sousedními obcemi dle
stavebního zákona:
Žádná ze sousedních obcí připomínku neuplatnila.

§

50

odst.2

Připomínky uplatněné dle § 50 odst.3 stavebního zákona:
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
návrh změny č.1 územního plánu ZAVIDOV - § 50 odst.3 SZ
Osoba(y)
uplatňující
připomínku
Milan Zíka
270 35 Zavidov
6

Identifikace
připomínky

Připomínky veřejnosti

vyhodnocení pořizovatele

ze dne
18.12.2013
došlo
18.12.2013
evidováno pod
č.j.: 22/13

Žádost: Návrh změny č.1 ÚP
Zavidov
Dávám písemný návrh změny v
UP Zavidov za sebe a všechny
vlastníky parcely 1260 /2874m2/
v kú Zavidov, jedná se o parcelu,
která je z části v intravilánu obce
s možností zástavby. Již při
zpracování jsem ústně připomínal
na uvedenou věc. Proto žádáme,
aby uvedená parcela 1260 spadala
do územního plánu obce pro
případnou zástavbu. Po tel.
domluvě s p.Topinkou přikládám
územní plán obce s vyznačením
uvedené parcely a mapku parcely
1260.
Příloha: mapka ÚP s vyznačením
parcely 1260

Připomínce nelze vyhovět.
Schválené
zadání
změny
nepředpokládá
prověřování
nových zastavitelných ploch.
Součástí schváleného zadání
změny nejsou požadavky na
vymezení nových zastavitelných
ploch. Zastavitelných ploch
vymezených v ÚP je v obci
dostatek – postupně dochází
k jejich zastavování.
Východní část pozemku je
v platném ÚP vymezena jako
zastavitelná plocha pro bydlení.
Vyhovění
připomínce
by
vyžadovalo doplnění zadání a
jeho
nové
projednání,
zpracování nového návrhu
změny a jeho nové projednání –
toto se jeví jak časově, tak
ekonomicky nevhodné.
Osoba uplatňující připomínku
může v souladu s § 46
stavebního
zákona
podat
pořizovateli návrh na pořízení
změny ÚP. O návrhu rozhodne
zastupitelstvo obce.

Připomínky uplatněné dle § 52 stavebního zákona:
Vyhodnocení připomínky
Věra Šmídová
připomínka pořizovateli doručena 20.6.2014 (k poštovní přepravě podána
19.6.2014), u pořizovatele evidována pod č.j. 22/14
Znění připomínky:
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20

21
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Vyhodnocení připomínky :
Připomínka nebude akceptována.
I.
Podatelka uvádí, že podává námitku k návrhu změny č.1 ÚP Zavidov.
Pořizovatel podání vyhodnotil jako uplatněnou připomínku, neboť text
podání neodpovídá ustanovení § 52 odst.2 stavebního zákona o tom,
kdo může podat námitku. Změna č.1 územního plánu Zavidov (dále jen
„změna“) na pozemcích, které podatel v textu uvádí, tj. na pozemcích
parc.č.1369 a 1370 v k.ú.Zavidov nenavrhuje žádné změny či úpravy,
tj. ponechává stav dle platného územního plánu Zavidov, tzn., že
pozemky nejsou dotčeny návrhem řešení změny. Podatelka dále není
oprávněný investor, ani zástupce veřejnosti.
II.
Části tohoto odstavce psané „kurzívou“ jsou citací částí podání.
„Po seznámení se s grafickou a textovou částí projednávaného návrhu
,, ÚP ZMĚNA č. 1" obce
Zavidov, pří veřejném projednávaní dne 12.6.2014 na Obecním úřadě v
Zavidově, jsem během projednávání změn ústně uplatnil námitku, která
byla zaprotokolována.“ Podatelka v průběhu veřejného projednání
ústně sdělila požadavek na vymezení nových zastavitelných ploch.
Požadavek nebyl zaprotokolován, neboť z veřejného projednání není
pořizován protokol. Požadavek je uveden v záznamu z veřejného
projednání. Podatelka byla vyzvána, aby svoji připomínku uplatnila
písemně u pořizovatele ve lhůtě pro její uplatnění, tj. do 7 dnů od
veřejného projednání.
„Vzhledem k mým předchozím námitkám a potřebě opakovaného nahlédnutí
do grafické a textové části již zmíněné změny č. 1 ÚP Zavidov, jsem
mimo úřední hodiny obce Zavidov, navštívil MěÚ Rakovník, odbor
výstavby a investic - odd. územního plánovaní s požadavkem
nahlédnout do podkladů výše uvedené změny. Úředníky již zmíněného
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odd. územního plánování bylo konstatováno, že o žádné plánované,
nebo dokonce již probíhající změně ÚP Zavidov neví, a tudíž mě
nemohou
nechat
nahlédnout
do
podkladů
ke
změnám,
kterými
nedisponují.“ Pořizovatelem změny č.1 ÚP Zavidov není MěÚ Rakovník,
odbor výstavby a investic - odd. územního plánovaní, ale Obecní úřad
Zavidov. Z tohoto důvodu uvedený orgán nedisponuje návrhem změny č.
1 ÚP Zavidov. Návrh změny č. 1 ÚP Zavidov byl v souladu s § 52
stavebního zákona doručen veřejnou vyhláškou a zveřejněn na
elektronické úřední desce obce Zavidov a byl k dispozici na Obecním
úřadě Zavidov.
„Vzhledem k okolnostem výše uvedeným uplatňuji opakovaně námitky ke
změně č.1 ÚP Zavidov.“ Podatelka v průběhu projednávání návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu ( § 55
a § 47 stavebního
zákona) ani v průběhu projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Zavidov
neuplatnila u pořizovatele žádnou písemnou připomínku, nejedná se
tudíž o opakované podání.
„S odkazem na paragraf 54 odst.3 stavebního zákona a stranu 12
textové části (ZUR SK, odstavec C písmeno 3) odůvodnění návrhu změny
č. 1 ÚP Zavidov apeluji na zastupitelstvo obce, aby provedlo úpravu
spočívající v rozšíření zastavitelného území o pozemek č. 1369, č.
1370 a následně opětovně projednalo. Tento svůj požadavek odůvodňuji
tím, že uvedenou lokalitu jsem již při projednávání územního plánu v
roce 2008 ( viz příloha mých námitek včetně odůvodnění ) požadovala
zahrnout do ploch pro bydlení. Již v roce 2008 mě bylo zástupci obce
ústně přislíbeno, že tento požadavek bude zahrnut do nejbližší změny
územního plánu. Vzhledem k tomu, že tato změna v současnosti
probíhá, nebude jistě nikterak složité ani nákladné opakovanému
požadavku vyhovět.“ Pořizování změny č. 1 ÚP Zavidov je v současné
době v etapě „Řízení o územním plánu“, tj. § 52 a § 53 stavebního
zákona, konkrétně – vyhodnocování výsledků projednání (§ 53 odst.1
stavebního zákona). § 54 odst.3 stavebního zákona může uplatnit
zastupitelstvo obce Zavidov až v době, kdy pořizovatel předloží
zastupitelstvu obce Zavidov návrh na vydání změny č. 1 ÚP Zavidov.
Proces pořízení změny č. 1 ÚP Zavidov se dle stavebního zákona
neřídí „ústními přísliby“.
Změna je pořizována na základě zprávy o uplatňování územního plánu
(§ 55 stavebního zákona), z níž vyplynula potřeba pořízení změny.
Schválené
zadání
změny
nepředpokládá
prověřování
nových
zastavitelných ploch. Součástí schváleného zadání změny nejsou
požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch. Zastavitelných
ploch vymezených v ÚP je v obci dostatek – postupně dochází k jejich
zastavování – viz.níže uvedené údaje.
Historický lexikon - počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od
roku 1869
Sčítání v roce

Počet
Počet
obyvatel domů
[1]

1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930

[2]

402
369
349
332
363
351
383

59
65
65
66
71
73
92
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1950
316
105
1961
324
97
1970
287
91
1980
314
83
1991
257
104
2001
294
110
2011
321
113
Poznámky:
[1]
1869 - obyvatelstvo přítomné civilní
1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné
1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému
pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým
pobytem)
2011 - obyvatelstvo obvykle bydlící
[2]
1869 až 1950 - celkový počet domů
1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených
1991 až 2011 - celkový počet domů

Odborný odhad potřeby vymezení nových zastavitelných
bydlení:
Požadavky vyplývající z demografického vývoje
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití
Celkem
Rezerva 20%
Celková potřeba RD

ploch
18
3
21
4
25

pro
RD
RD
RD
RD
RD

Platný územní plán vymezil plochy pro 126 rodinných domů, v rámci
ploch bydlení a ploch smíšených obytných. Z tohoto důvodu není možno
vymezovat další zastavitelné plochy, neboť na základě odborného
odhadu a stávajícího demografického vývoje obyvatelstva a bytového
fondu v obci, by naprosto dostačující byla plocha bydlení pro 25
rodinných domů.
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Vyhovění připomínce by vyžadovalo doplnění zadání a jeho nové
projednání, zpracování nového návrhu změny a jeho nové projednání –
toto se jeví jak časově, tak ekonomicky nevhodné, zvláště v situaci,
kdy územní plán Zavidov obsahuje dostatek vymezených zastavitelných
ploch pro bydlení.
„Na základě předchozích zkušeností Vás tímto žádám o zaslání
písemného vyrozumění výsledku
projednání mé námitky.“ Vyhodnocení uplatněného podání bude po
vydání změny č. 1 ÚP Zavidov součástí odůvodnění opatření obecné
povahy. Podle § 173 odst. l správního řádu a podle § 165 odst. 3
stavebního zákona může každý na Obecním úřadě Zavidov nahlédnout do
opatření obecné povahy a do jeho odůvodnění, resp. do změny č. 1 ÚP
Zavidov a do dokladů o jejím pořízení. Opatření obecné povahy bude
též
zveřejněno
na
úřední
desce
obce
Zavidov,
na
adrese
www.zavidov.cz, umožňující dálkový přístup.
III.
K námitce z roku 2008 uplatněné k návrhu územního plánu:
Pořizovatel na podkladě níže uvedeného odstavce (část námitky, psaný
„kurzívou“) konstatuje, že smyslem námitky byl požadavek na změnu
urbanistické koncepce.
„Doporučuji plochy pro výrobu a sklady (označené v návrhu jako
„,V1“) řešit v rámci ploch zemědělských staveb (označené v návrhu
jako „,ZV1“). Dle mého názoru je plocha označená jako ,,ZV1“ v
navrhovaném rozsahu dostačující jak pro plochy výroby o skladování,
tak pro plochy zemědělských staveb. Navrhuji tedy plochu označenou
jako ,,V1“ umístit do ploch „ZV1“ a plochu označenou jako ,,V1“
zcela z návrhu územního plánu vypustit a nahradit je plochami
označenými ,,B11“ - plochy pro bydlení.“
Jak je již v čl.II tohoto vyhodnocení uvedeno, změna je pořizována
na základě zprávy o uplatňování územního plánu (§ 55 stavebního
zákona), z níž nevyplynula potřeba změny urbanistické koncepce, což
by vyvolalo potřebu pořízení nového územního plánu, ale vyplynula
potřeba pořízení změny.
IV.
Podatelka může v souladu s § 46 stavebního zákona podat pořizovateli
návrh na pořízení změny územního plánu. O návrhu rozhodne
zastupitelstvo obce.
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Vyhodnocení připomínky
František Šmíd, Jaroslav Šmíd
připomínka pořizovateli doručena 20.6.2014 (k poštovní přepravě podána
19.6.2014), u pořizovatele evidována pod č.j. 23/14
Znění připomínky:

27

28

29

30

31

Vyhodnocení připomínky :
Připomínka nebude akceptována.
I.
Podatelé uvádí, že podávají námitku k návrhu změny č.1 ÚP Zavidov.
Pořizovatel podání vyhodnotil jako uplatněnou připomínku, neboť text
podání neodpovídá ustanovení § 52 odst.2 stavebního zákona o tom,
kdo může podat námitku. Změna č.1 územního plánu Zavidov (dále jen
„změna“) na pozemcích, které podatelé v textu uvádí, tj. na
pozemcích parc.č.1307 a 1375 v k.ú.Zavidov nenavrhuje žádné změny či
úpravy, tj. ponechává stav dle platného územního plánu Zavidov,
tzn., že pozemky nejsou dotčeny návrhem řešení změny. Podatelé dále
nejsou oprávněný investor, ani zástupce veřejnosti.
II.
Části tohoto odstavce psané „kurzívou“ jsou citací částí podání.
„Po seznámení se s grafickou a textovou částí projednávaného návrhu
,, ÚP ZMĚNA č. 1" obce
Zavidov, pří veřejném projednávaní dne 12.6.2014 na Obecním úřadě v
Zavidově, jsem během projednávání změn ústně uplatnil námitku, která
byla zaprotokolována.“ František Šmíd v průběhu veřejného projednání
ústně sdělil požadavek na vymezení nových zastavitelných ploch.
Požadavek nebyl zaprotokolován, neboť z veřejného projednání není
pořizován protokol. Požadavek je uveden v záznamu z veřejného
projednání. František Šmíd byl vyzván, aby svoji připomínku uplatnil
písemně u pořizovatele ve lhůtě pro její uplatnění, tj. do 7 dnů od
veřejného projednání.
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„Vzhledem k mým předchozím námitkám a potřebě opakovaného nahlédnutí
do grafické a textové části již zmíněné změny č. 1 ÚP Zavidov, jsem
mimo úřední hodiny obce Zavidov, navštívil MěÚ Rakovník, odbor
výstavby a investic - odd. územního plánovaní s požadavkem
nahlédnout do podkladů výše uvedené změny. Úředníky již zmíněného
odd. územního plánování bylo konstatováno, že o žádné plánované,
nebo dokonce již probíhající změně ÚP Zavidov neví, a tudíž mě
nemohou
nechat
nahlédnout
do
podkladů
ke
změnám,
kterými
nedisponují.“ Pořizovatelem změny č.1 ÚP Zavidov není MěÚ Rakovník,
odbor výstavby a investic - odd. územního plánovaní, ale Obecní úřad
Zavidov. Z tohoto důvodu uvedený orgán nedisponuje návrhem změny č.
1 ÚP Zavidov. Návrh změny č. 1 ÚP Zavidov byl v souladu s § 52
stavebního zákona doručen veřejnou vyhláškou a zveřejněn na
elektronické úřední desce obce Zavidov a byl k dispozici na Obecním
úřadě Zavidov.
„Vzhledem k okolnostem výše uvedeným uplatňuji opakovaně námitky ke
změně č.1 ÚP Zavidov.“ Podatelé v průběhu projednávání návrhu zprávy
o uplatňování územního plánu ( § 55 a § 47 stavebního zákona) ani
v průběhu projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Zavidov
neuplatnili u
pořizovatele žádnou písemnou připomínku, nejedná se tudíž o
opakované podání.
„S odkazem na paragraf 54 odst.3 stavebního zákona a stranu 12
textové části (ZUR SK, odstavec C písmeno 3) odůvodnění návrhu změny
č. 1 ÚP Zavidov apeluji na zastupitelstvo obce, aby provedlo úpravu
spočívající v rozšíření zastavitelného území o pozemek č. 1369, č.
1370 a následně opětovně projednalo. Tento svůj požadavek odůvodňuji
tím, že uvedenou lokalitu jsem již při projednávání územního plánu v
roce 2008 ( viz příloha mých námitek včetně odůvodnění ) požadovala
zahrnout do ploch pro bydlení. Již v roce 2008 mě bylo zástupci obce
ústně přislíbeno, že tento požadavek bude zahrnut do nejbližší změny
územního plánu. Vzhledem k tomu, že tato změna v současnosti
probíhá, nebude jistě nikterak složité ani nákladné opakovanému
požadavku vyhovět.“ Pořizování změny č. 1 ÚP Zavidov je v současné
době v etapě „Řízení o územním plánu“, tj. § 52 a § 53 stavebního
zákona, konkrétně – vyhodnocování výsledků projednání (§ 53 odst.1
stavebního zákona). § 54 odst.3 stavebního zákona může uplatnit
zastupitelstvo obce Zavidov až v době, kdy pořizovatel předloží
zastupitelstvu obce Zavidov návrh na vydání změny č. 1 ÚP Zavidov.
Proces pořízení změny č. 1 ÚP Zavidov se dle stavebního zákona
neřídí „ústními přísliby“.
Změna je pořizována na základě zprávy o uplatňování územního plánu
(§ 55 stavebního zákona), z níž vyplynula potřeba pořízení změny.
Schválené
zadání
změny
nepředpokládá
prověřování
nových
zastavitelných ploch. Součástí schváleného zadání změny nejsou
požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch. Zastavitelných
ploch vymezených v ÚP je v obci dostatek – postupně dochází k jejich
zastavování – viz.níže uvedené údaje.
Historický lexikon - počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od
roku 1869
Sčítání v roce

Počet
Počet
obyvatel domů
[1]

1869
1880

[2]

402
369

59
65
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1890
349
65
1900
332
66
1910
363
71
1921
351
73
1930
383
92
1950
316
105
1961
324
97
1970
287
91
1980
314
83
1991
257
104
2001
294
110
2011
321
113
Poznámky:
[1]
1869 - obyvatelstvo přítomné civilní
1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné
1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému
pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým
pobytem)
2011 - obyvatelstvo obvykle bydlící
[2]
1869 až 1950 - celkový počet domů
1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených
1991 až 2011 - celkový počet domů

Odborný odhad potřeby vymezení nových zastavitelných
bydlení:
Požadavky vyplývající z demografického vývoje
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití
Celkem
Rezerva 20%
Celková potřeba RD

ploch
18
3
21
4
25

pro
RD
RD
RD
RD
RD
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Platný územní plán vymezil plochy pro 126 rodinných domů, v rámci
ploch bydlení a ploch smíšených obytných. Z tohoto důvodu není možno
vymezovat další zastavitelné plochy, neboť na základě odborného
odhadu a stávajícího demografického vývoje obyvatelstva a bytového
fondu v obci, by naprosto dostačující byla plocha bydlení pro 25
rodinných domů.
Vyhovění připomínce by vyžadovalo doplnění zadání a jeho nové
projednání, zpracování nového návrhu změny a jeho nové projednání –
toto se jeví jak časově, tak ekonomicky nevhodné, zvláště v situaci,
kdy územní plán Zavidov obsahuje dostatek vymezených zastavitelných
ploch pro bydlení.
„Na základě předchozích zkušeností Vás tímto žádám o zaslání
písemného vyrozumění výsledku
projednání mé námitky.“ Vyhodnocení uplatněného podání bude po
vydání změny č. 1 ÚP Zavidov součástí odůvodnění opatření obecné
povahy. Podle § 173 odst. l správního řádu a podle § 165 odst. 3
stavebního zákona může každý na Obecním úřadě Zavidov nahlédnout do
opatření obecné povahy a do jeho odůvodnění, resp. do změny č. 1 ÚP
Zavidov a do dokladů o jejím pořízení. Opatření obecné povahy bude
též
zveřejněno
na
úřední
desce
obce
Zavidov,
na
adrese
www.zavidov.cz, umožňující dálkový přístup.
III.
K námitkám z roku 2008 uplatněným k návrhu územního plánu:
Pořizovatel na podkladě níže uvedeného odstavce (část námitky, psaný
„kurzívou“) konstatuje, že smyslem námitek byl požadavek na změnu
urbanistické koncepce.
„Doporučuji plochy pro výrobu a sklady (označené v návrhu jako
„,V1“) řešit v rámci ploch zemědělských staveb (označené v návrhu
jako „,ZV1“). Dle mého názoru je plocha označená jako ,,ZV1“ v
navrhovaném rozsahu dostačující jak pro plochy výroby o skladování,
tak pro plochy zemědělských staveb. Navrhuji tedy plochu označenou
jako ,,V1“ umístit do ploch „ZV1“ a plochu označenou jako ,,V1“
zcela z návrhu územního plánu vypustit a nahradit je plochami
označenými ,,B11“ - plochy pro bydlení.“
Jak je již v čl.II tohoto vyhodnocení uvedeno, změna je pořizována
na základě zprávy o uplatňování územního plánu (§ 55 stavebního
zákona), z níž nevyplynula potřeba změny urbanistické koncepce, což
by vyvolalo potřebu pořízení nového územního plánu, ale vyplynula
potřeba pořízení změny.
IV.
Podatelé mohou v souladu s § 46 stavebního zákona podat pořizovateli
návrh na pořízení změny územního plánu. O návrhu rozhodne
zastupitelstvo obce.
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Vyhodnocení připomínky
Milan Zíka
připomínka pořizovateli doručena 18.6.2014, u pořizovatele evidována
pod č.j. 21/14
Znění připomínky:
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37

38

39

40

41

Vyhodnocení připomínky :
Připomínka nebude akceptována.
I.
Podatel uvádí, že podává námitku a připomínku.
Pořizovatel podání vyhodnotil jako uplatněnou připomínku, neboť text
podání neodpovídá ustanovení § 52 odst.2 stavebního zákona o tom,
kdo může podat námitku. Změna č.1 územního plánu Zavidov (dále jen
„změna“) na pozemku, který podatel v textu uvádí, tj. na pozemku
parc.č.1260 v k.ú.Zavidov nenavrhuje žádné změny, tj. ponechává stav
dle platného územního plánu Zavidov, tzn., že pozemek není dotčen
návrhem řešení změny. Podatel dále není oprávněný investor, ani
zástupce veřejnosti.
II.
Změna je pořizována na základě zprávy o uplatňování územního plánu
(§ 55 stavebního zákona), z níž vyplynula potřeba pořízení změny.
Schválené
zadání
změny
nepředpokládá
prověřování
nových
zastavitelných ploch. Součástí schváleného zadání změny nejsou
požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch. Zastavitelných
ploch vymezených v ÚP je v obci dostatek – postupně dochází k jejich
zastavování – viz.níže uvedené údaje.
Historický lexikon - počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od
roku 1869
Sčítání v roce

Počet
Počet
obyvatel domů
[1]

1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011

[2]

402
369
349
332
363
351
383
316
324
287
314
257
294
321

59
65
65
66
71
73
92
105
97
91
83
104
110
113

Poznámky:
[1]
1869 - obyvatelstvo přítomné civilní
1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné
1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem)
2011 - obyvatelstvo obvykle bydlící
[2]
1869 až 1950 - celkový počet domů
1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených
1991 až 2011 - celkový počet domů
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Odborný odhad potřeby vymezení nových zastavitelných
bydlení:
Požadavky vyplývající z demografického vývoje
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití
Celkem
Rezerva 20%
Celková potřeba RD

ploch
18
3
21
4
25

pro
RD
RD
RD
RD
RD

Platný územní plán vymezil plochy pro 126 rodinných domů, v rámci
ploch bydlení a ploch smíšených obytných. Z tohoto důvodu není možno
vymezovat další zastavitelné plochy, neboť na základě odborného
odhadu a stávajícího demografického vývoje obyvatelstva a bytového
fondu v obci, by naprosto dostačující byla plocha bydlení pro 25
rodinných domů.
III.
Podatel v průběhu projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního
plánu nepodal u pořizovatele žádnou písemnou připomínku.
IV.
Východní část pozemku je v platném územním plánu Zavidov vymezena
jako zastavitelná plocha pro bydlení.
Vyhovění připomínce by vyžadovalo doplnění zadání a jeho nové
projednání, zpracování nového návrhu změny a jeho nové projednání –
toto se jeví jak časově, tak ekonomicky nevhodné, zvláště v situaci,
kdy územní plán Zavidov obsahuje dostatek vymezených zastavitelných
ploch pro bydlení.
V.
Podatel může v souladu s § 46 stavebního zákona podat pořizovateli
návrh na pořízení změny územního plánu. O návrhu rozhodne
zastupitelstvo obce.
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p. údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k
němu připojené grafické části.
Počet stran odůvodnění Změny č.1 ÚP:38
Počet výkresů odůvodnění Změny č.1 ÚP: 2
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LBK 1
VKP 43

LBC 1

LBK 3

IP 3

LBK 2/1

IP 10

IP 1

Z1.4

Z1.3

IP 2
IP 8
IP 7
IP 6

LBC 53

IP 5

Z1.2

LBK 54/1
Z1.1

LBK 54/2

IP 9

LBK 54/5

LBK 54/3

K
LB

LEGENDA
stav

návrh

stav

HRANICE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE
HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH

plochy
stabilizované

návrh

/4
54

LBK 4/2

plochy
změn v území

PLOCHY BYDLENÍ
VENKOVSKÉHO CHARAKTERU
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OBČANSKÁ VYBAVENOST

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
-FUNKČNÍ
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
-NEFUNKČNÍ

PLOCHY REKREACE

Obec

Dokumentace

ÚZEMÍ ŘEŠENÉ ZMĚNOU Č.1 ÚP

INTERAKČNÍ PRVEK

PLOCHY LESNÍ
LES

VEDENÍ EL. ENERGIE 22kV (OP)

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK

PLOCHY PŘÍRODNÍ

TRAFOSTANICE (OP)

INVESTICE DO PŮDY

VODOJEM

VZDÁLENOST 50M
OD HRANICE LESA

VODOVODNÍ ŘAD/
ZÁSOBOVACÍ VOD. ŘAD
OP SILNICE II.TŘÍDY
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