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V Přešticích dne: 2.5.2012

OZNÁMENÍ
O PROJEDNÁ VÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORŠICE

Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního
plánu Horšice a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úřední desce může každý uplatnit své
připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit
u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu
podle zvláštního právního předpisu; ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední
obce.

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží,

Vzhledem k rozsahu písemnosti není zveřejněna celá písemnost. K nahlédnutí je v budově Městského
úřadu Přeštice, Rusova 465, Přeštice, v kanceláři odboru výstavby a ÚP v přízemí Č. dveří 114.

K nahlédnutí doporučujeme využít úřední dny Po 7.30 - 12.00 a 13.00 - 17:30, St 7.30 hod.- 12.00 hod.
a 13.00 hod.- 17.00 hod. Návrh zadání bude ve výše stanovené lhůtě též vystaven na internetových
stránkách Města Přeštice (prestice-rnesto.cz, úřední deska, doručování veřejnou vyhláškou).

Požadavky, podněty a připomínky zasílejte písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Přeštice,
odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 107,33401 Přeštice

Městský úřad
PŘE ŠTICE

334 11 16
Štáhlová Petra

referent odboru výstavby a územního plánování

Za správnost vyhotovení: d
Václava Malánová / «:~/

/
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Přeštice a
Obecního úřadu Horšice. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Po tuto dobu byla písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Příloha: zadání územního plánu Horšice

Doručí se doporučeně s dodejkou + příloha:
Obec Horšice, IDDS: d8qawb6
dotčené orgány
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 107,33401 Přeštice
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo náměstí č.p. 107,33401 Přeštice
Městský úřad Přeštice, odbor školství,kultury a památkové péče, Masarykovo náměstí č.p. 107,33401
Přeštice
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajská veterinárnf správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Obvodní báňský úřad Plzeň pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, mDS: zzjbr3p
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň - jih, mDS: yphaax8
sousední obce
Obec Dolce, IDOS: 3u2btwq
Obec Příchovice, IDOS: ww9auzd
Obec Radkovice, mos: n8mbhf3
Obec Vlčí, IDOS: fidauhi
Obec Týniště, IDOS: ghtau22
Obec Letiny, IDOS: 6jubc6d
krajský úřad
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
ostatní
Obecní úřad Horšice, IDDS: d8qawb6
Město Přeštice, Masarykovo nám. č.p. 107,33401 Přeštice
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, " vUzemni plán obce Horsice

Návrh zadání územního plánu

Řešená obec: Horšice, ORP Přeštice.

Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor územního plánování

Statutárni zástupce: starosta Miroslav Čepický

Kontaktni údaje: +420 377 986 666, e-mail: horsice@obec-horsice.cz

Rozhodnuti o pořfzeni ÚP: usnesení zastupitelstva obce ze dne [???]

Technická pomoc: Rozvojová inženýrská společnost, s. r. o., Jugoslávská 20,32600 Plzeň

Zodpovědný architekt: Akad. arch. Václav Šmolík

Datum: 10/2011
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a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Vláda ČR dne 20. 7. 2009 na svém jednání schválila usnesením č. 929 návrh Politiky územního
rozvoje ČR 2008 (celostátní nástroj územního plánování), který byl pořízen Ministerstvem pro místní
rozvoj. Materiál byl připravován ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy a s kraji.

Obec se nenacházf v žádné rozvojové ose, v žádné specifické oblasti ani v žádné rozvojové
oblasti. Nejsou na ni tedy z hlediska politiky územního rozvoje (PÚR) ČR kladeny žádné
specifické požadavky.

1. Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

2. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být
provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.

3. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné
hodnoty.

4. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

5. Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Navrhovat při územně plánovací činnosti řešení,
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

6. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.

7. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování
kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje územ í.

8. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

9. Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

10. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a
zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

11. Hospodárně využívat zastavěné územ í (podpora přestaveb revitalizací a sanací územ í) a
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.

Rozvojová inženýrská společnost s.r.o.
Jugoslávská 20, 326 00 Plzeň
lG: 2523 5966 I DIC: CZ 25 23 59 66
tel: +420377 431 864 I +420 606 607 606
e-mail: info@rispol.cz Iweb: www.rispol.cz
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12. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na
dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj územ í.

13. Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to
při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, mokřadů, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu.

14. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování
a udržování rozmanitosti venkovské krajiny.

15. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem
na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

16. Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy.

17. Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cykle, Iyžařská, hipo).

18. Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li
to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových
úzkých hrdel na trasách kapacitních silnic.

19. Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví.

20. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny
veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy.

21. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. cyklistickou).

22. Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (propady půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb.

23. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.

Rozvojova inženýrská společnost s.r.o,
Juqoslávská 20, 326 00 Plzeň
IČ 25 23 59 66 IOlG: CZ 25 23 59 66
tel' +420377 431 864 I +420 606 607 606
e-mail: info@rispol.czlweb:wwwrispol.cz
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24. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody.

25. Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a
tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.

26. Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.

27. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.

28. Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

29. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik
při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Schválené usnesením zastupitelstva PK, ze dne 2. 9. 2008, Č. 834/08.

Obec se nenacházf v žádné rozvojové ose, v žádné specifické oblasti ani v žádné rozvojové
oblasti. Nejsou na ni tedy z hlediska zásad územnfho rozvoje Plzeňského kraje kladeny žádné
specifické požadavky.

Prověřit dopravnf řešenf stavby silnice 11/230v rámci územnfho plánu. Bylo splněno.

Prostorové uspofádání - rozvoj sídelní struktury

o změnami v území vytvářet podmínky pro posílení stability osídlení a hospodářské výkonnosti
Plzeňského kraje,

o posilovat rozvoj okrajových oblastí, vedoucí ke snižování územních disparit,

o posilovat polycentrickou sídlení strukturu Plzeňského kraje podporou center venkovského osídlení.
Současný stav polycentrického osídlení kraje by měl být dále rozvíjen.

o k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem s ohledem na místní podmínky a
preferované funkce území,

o výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících
nadměrné infrastrukturní investice, vytvářejících prostorově - sociální segregaci s negativními vlivy na
soudržnost obyvatel území

o v sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní
předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou
ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot),

o k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až po
využití vnitřní rezerv sídel, areálů .brownflelds" a intenzifikaci využití stávajících podnikatelských

areálů,

Rozvojová inženýrská společnost s.r.o.
Jugoslávská 20, 326 00 Plzeň
IČ. 25 23 59 661 OlG: CZ 25 23 5966
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• racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména na
životní prostředí,

• při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny
a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny.

Ochrana krajinných hodnot

• K ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných ploch.

• V územích ostatních je třeba chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny.

• Krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami, které by mohly
jejich působení v krajině poškodit. Jednotlivé záměry je třeba krajinářsky posoudit z hlediska
snesitelnosti této změny.

• Plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých slunečních elektráren ve volné krajině lze vymezovat pouze
výjimečně, dbát přitom především na otázky ochrany přírody a krajiny.

Preferovat lokalizaci elektráren na vhodných objektech (průmyslové a logistické areály) a v
zastavěném území s nevhodným způsobem funkčního využití (brownfields).

Protipovodňová ochrana

Ke zlepšení protipovodňové ochrany územně plánovacími opatřeními zlepšovat retenční schopnosti
krajiny a zpomalovat odtok z povodí.

K retenci vody v územ í využít:

• opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny

• návrhy nových malých vodních nádrží, přirozených v měřítku a ve struktuře krajiny,

• návrhy ochranných hrází a suchých poldrů a obtokových koryt,

• návrhy dalších území řízené inundace,

• zpřesnění regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability,

• vytvoření podmínek pro využití územních rezerv, především zastavěných ploch s nevhodným či
žádným funkčním využitím (brownfields).

Vymezování rozvojových ůzemi

• zpřesnění vymezení lokality musí být provedeno v územním plánu příslušné obce včetně dalších
podmínek jejího využití.

Limity využit( území

Při rozhodování o změnách ve využití území a jeho rozvoji je nutné vycházet z limitů využití území,
tedy respektovat omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních
předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností
území.
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b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Z územně analytických podkladů ORP Přeštice:

1. Posoudit vhodné lokality pro rozvoj z hlediska omezeni využit[ území v podobě
rozsáhlých ploch bonitnich půd návazných na intravilán obce.

Bylo posouzeno. Žádné plochy nově navrženého zastavitelného území pro
individuálni bydleni neleži na bonitnich půdách II. stupně.

2. Navrhnout opatřeni ke zlepšeni podminek pro hospodářský rozvoj a soudržnost
společenstvi obyvatel územi (řešit infrastrukturni problémy).

Bylo navrženo opatřenflvýhled - přeloženi silnice 11/230mimo intravilán mistni části
Újezd.

c) Požadavky na rozvoj území obce

1. Hranice zastavitelného územi (Rozšíření současného zastavěného území o plochy pro individální

bydlení)

2. Přeložka silnice 11/230- obchvat obce Týniště

3. Přeložka silnice 11/230- obchvat mlstní části Újezd

4. Obnova polni cesty nad vsi Vitouň

5. Zpevněni polnlch komunikaci

6. Čistička odpadnich vod pro Horšice a Újezd

7. Vedeni kanalizace
8. Obnova rybníka u návsi v Horšicich

9. Revitalizace vodniho toku - oblast rozvlněni koryta

10. Revitalizace požárni nádrže nad Horšicemi

11. Mistni (Iokálnf) biocentrum

12. Mistni (Iokálnf) biokoridor

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území

Obec má rezidenční a rekreační charakter. Cílem územního plánu je tento charakter uchovat, vytvořit
podmínky pro budoucí udržitelný rozvoj území, ale zároveň je ochránit před velkoplošnou a
nevhodnou výstavbou. Území bude ÚP členěno na plochy s rozdílným způsobem využití.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

2. Přeložka silnice 11/230- obchvat obce Týniště

3. Přeložka silnice 11/230- obchvat místni části Újezd

4. Obnova polnl cesty nad vsi Vitouň

5. Zpevněni polnich komunikaci
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6. Čistička odpadnich vod pro Horšice a Újezd

7. Vedeni kanalizace

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

8. Obnova rybnika u návsi v Horšicich

9. Revitalizace vodniho toku - oblast rozvlněni koryta

10. Revitalizace požárni nádrže nad Horšicemi

11. Mistni (Iokálni) biocentrum

12. Mistni (Iokálni) biokoridor

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a
asanace

Zákon Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) definuje veřejně
prospěšné stavby a opatření takto:

Vefejně prospěinou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně
území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Vefejně prospěiným opatřenim je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území
a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané
územně plánovací dokumentaci.

Vefejně prospěiné stavby

2. Přeložka silnice 11/230- obchvat obce Týniště

3. Přeložka silnice 11/230- obchvat místní části Újezd

4. Obnova polní cesty nad vsí Vitouň

6. Čistička odpadních vod pro Horšice a Újezd

7. Vedení kanalizace

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například
požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti
státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany
před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Obrana státu

Na území obce nejsou zařízení obrany státu.

Civilnlochrana

Pro civilní ochranu stanoví územní plán zásady jejího zajištění. Územní plán bude řešen v souladu se
zák. Č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v aktuálním znění, vyhláškou Č. 380/2002
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva v aktuálním znění a zákonem Č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně v aktuálním znění.
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Požadavky z hlediska protipožámi ochrany

Územní plán bude respektovat a v případě potřeby doplní odběrná místa požární vody. Přístupové
komunikace musí splňovat podmínky pro příjezd a přístup požární techniky a integrovaného
záchranného systému.

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo
rozvojové ose

Zastavitelné plochy byly rozdělené do oblastí a stanoveny na následujících parcelách katastru
nem ovitostí:

1a: plocha pro individuální bydlení, ppč: 198/54, 198/55.

1b: plocha pro individuální bydlení, ppč: 94/2, 92/6, 92/5, 92/1, 873, 872, 93, 92/2.

1c: plocha pro individuální bydlení, ppč: 430/28, 430/29, 430/33, 430/32, 430/34, 430/2, 430/1, 430/30.

1d: plocha pro individuální bydlení, ppč: 249, 250, 245, 246, 228/10,228/6,228/30.

1e: plocha pro individuální bydlení, ppč: 606/26, 606/24, 606/31,606/23,606/22,606/20.

1f: plocha pro individuální bydlení, ppč: 758 (část), 759 (část), 760 (část).

19: plocha pro individuální bydlení, ppč: 73, 90/16, 90/6, 52, 53, 54, 57, 90/31, 90/29, 90/27, 90/26,

58,61,63,62,90/35.

k) Požadavky na vymezení ploch a koridoru, ve kterých bude uloženo prověření
změn jejich využití územní studií

Nebyly uplatněny žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření
změn jejich využití územní studií.

I) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Nebyly uplatněny žádné požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
s výjimkou těch stanovených vyhláškou č.500/2006 Sb.

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Nebyly uplatněny žádné požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

n) Případný požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na
zpracování variant

Nebyl uplatněn žádný požadavek na zpracování konceptu ani variant s ohledem na závěry
předcházejícího bodu.
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o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání
obsahu odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení

Územní plán bude zpracován v souladu s projednaným, dohodnutým a schváleným zadáním a

přílohou Č. 7 vyhlášky Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou 501/2006 Sb.

ÚP bude zpracován digitálně nad katastrální mapou. Bude použit souřadnicově orientovaný mapový
podklad (S-JTSK).

Textová část bude členěna na kapitoly v souladu s právním předpisem:

- odůvodnění bude zpracováno v obsahu přílohy Č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb.

Grafická část:

- výkres základního členění území měřítko 1 : 5000.

- hlavní výkres měřítko 1 : 5000.

- koncepce dopravní a technické infrastruktury 1:5 000.

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : 5000.

(v rozsahu území, v němž se vyskytují).

Grafická část může být doplněna schématy.

- koordinační výkres měřítko 1 : 5 000.

- výkres širších vztahů měřítko 1:50000.

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu měřítko 1:5000.

Počet vyhotoveni:

- návrh pro společné jednání (§50 SZ) - 2x.

- upravený návrh /pokud bude třeba/ - 2x.

- čistopis ÚP - 4x.

Pro každou fázi projednávání po 1 nosiči s elektronickými daty v souborových formátech pdf, doc, xls

popř. jpg.

Čistopis ÚP předá zpracovatel takto: grafickou část v digitální vektorové podobě (akceptovatelné
formáty dgn, dwg, dxf, shp), textovou část (akceptovatelné formáty doc, xls popř. rtf).
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