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Zastupitelstvo obce Št pánovice p íslušné podle ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) zákona .183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu, v platném zn ní (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení
§ 43 odst. 4. a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13, § 16 a p ílohy . 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územn
analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti
(dále jen „vyhláška 500/2006 Sb.“), § 171 a následující zákona .500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní
(dále jen „správní ád“), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona

vydává

Zm nu

. 1 územního plánu Št pánovice

(dále jen „Zm na . 1 ÚP Št pánovice“) formou opat ení obecné povahy
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NÁVRH ZM NY . 1 ÚP ŠT PÁNOVICE
a)

vymezení zastav ného území

Zastav né území je vymezeno sou asn platnou územn plánovací dokumentací (dále jen „ÚPD“) Územním plánem Št pánovice. Zm nou . 1 Územního plánu Št pánovice (dále jen „ÚP Št pánovice“) se
nem ní.

b)

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
ešení Zm ny . 1 ÚP Št pánovice vychází z rozvojové koncepce zakotvené v ÚP Št pánovice. Zm na . 1
ÚP Št pánovice spo ívá v napln ní aktuálních požadavk obce na zm ny využití díl ích ploch ve správním
území. Cílem je dosáhnout obecn prosp šného souladu ve ejných zájm a soukromých aktivit, aniž by byly
ohroženy hodnoty území a možnosti tyto hodnoty rozvíjet.
OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Ve zm
. 1 jsou pln respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle platné ÚPD. Vlivem
navrhované zm ny nebudou zásadn narušeny podmínky ochrany p írodních, civiliza ních a kulturních
hodnot území. Civiliza ní hodnoty v ešeném území zm ny . 1 budou posíleny návrhem ploch bydlení a
s tím souvisejícím rozvojem technické a dopravní infrastruktury.
Ochrana p írodních hodnot je zajišt na ešením odkanalizování ploch ešeného území zm ny . 1, dále jsou
respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu (dále jen ZPF).
V ešeném území Zm ny . 1 ÚP Št pánovice nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky zapsané
v úst edním seznamu a ešením nedojde k negativnímu ovlivn ní nemovitých kulturních památek ani
kulturních hodnot v navazujícím území.
EHLED LOKALIT EŠENÝCH ZM NOU . 1 ÚP ŠT PÁNOVICE
íslo
Ozna ení jednotlivých lokalit
lokality
- Nové vymezení ochranného pásma negativních vliv zem

lského areálu živo išné výroby.

- Vymezení p estavbové plochy ze stávající plochy výroby a skladování na plochu bydlení
(B-26).
- Vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné (SO-1).
1

- Vymezení zastavitelné plochy bydleni (B-25) z ásti plochy ve ejných prostranství (VP-10) a
plochy výroby a skladování (VS-2).
- Vymezení zastavitelné plochy bydleni (B-27) z ásti plochy ve ejných prostranství (VP-6).
- Vymezení nezastav ného území z ásti ploch ve ejných prostranství (VP-5, VP-6, VP-10).
- Vymezení zastavitelné plochy bydlení (za len na do plochy B-10) z plochy ve ejných
prostranství (VP-7). Vypušt ní územní studie na ploše B-10.

2

- Vymezení zastavitelné plochy bydlení (B-28) z ásti plochy ve ejných prostranství (VP-12).

3

- Vymezení zastavitelné plochy bydlení (B-29) v etn plochy ve ejných prostranství (VP-20).

4

- Vymezení zastavitelné plochy bydlení (B-30) z plochy ve ejných prostranství (VP-17).

5

- Vymezení zastavitelné plochy rekreace - soukromá zele (RZ-31).

6

- Vypušt ní z p. . 473/2 ( ást plochy B-14) územní studii.

7

- Rozší ení zastavitelných ploch bydlení (B-7 a B-8).

8

- Vymezení zastavitelné plochy smíšené výrobní (SV-5).

9

- Vymezení nového interak ního prvku (IP 11).

-

- Zm na stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití (druh podmínek
pro využití území) u ploch bydlení a smíšených obytných.
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c)

urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby
a systému sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Nezm

na oproti vydanému ÚP Št pánovice.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ípadný st et navrhovaných ploch s ochrannými pásmy (dále jen „OP“) je nutné ešit v navazujících
ízeních.
Limity využití území - Vzhledem k tomu, že celé správní území leží v chrán né oblasti p irozené akumulace
vod a v OP radioloka ního prost edku, musí je veškeré navrhované plochy respektovat.
Ozna .
plochy
B-7

B-8

B-10

B-14

B-25

B-27

B-28

B-29

B-30

RZ-31

SO-1

Charakteristika plochy

Vým ra
v ha

Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Št pánovice.
Obsluha území - ze stávající silnice III/14610
0,34
Limity využití území - zohlednit OP silnice III/14610, interak ní prvek IP3 podél silnice (0,05)
III/14610, zatrubn nou vodote , OP el. vedení.
Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha vypl uje proluku mezi stávající
zástavbou.
1,37
Obsluha území - ze stávající silnice III/14610
(0,06)
Limity využití území - zohlednit OP el. vedení, interak ní prvek IP3 a podél silnice
III/14610.
Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice.
1,44
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit interak ní prvek IP 6.
Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii (vyjma p. . 473/2).
Plocha bydlení - ve východní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající
zástavbu.
5,11
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit OP silnice I/34, vodovodní ad, kanaliza ní ad, dálkový
kabel.
Plocha bydlení - ve východní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na zastav né
území.
1,74
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit OP el. vedení.
Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na zastav né
území.
0,10
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Plocha bydlení - v severovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající
zástavbu.
0,16
Obsluha území - ze stávající plochy bydlení.
Plocha bydlení - v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na zastavitelnou plochu.
Obsluha území - sjezd ze stávající silnice III/14610.
0,16
Limity využití území - zohlednit otev enou vodote a interak ní prvek IP3 podél silnice
III/14610.
Plocha bydlení - v sídle Skalice, plocha navazuje na zastavitelnou plochu.
0,14
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Plochy rekreace - soukromá zele - jižn od sídla Skalice, plocha navazuje na
zastav né území.
0,13
Obsluha území - ze stávající místní komunikace
Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50 m od lesa.
Plocha smíšená obytná - v sídle Št pánovice v zastav ném území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
0,25
Limity využití území - zohlednit kanalizaci, vysokotlaký plynovod v etn ochranného a
bezpe nostního pásma, el. vedení v etn OP.
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Zrušeno
Zm na zp sobu využíti z plochy VP-5 na plochu zem

VP-5

0

lskou.

Plocha ve ejných prostranství - v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha je sou ástí plochy
VS-1.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit navržené el. vedení v etn OP a vodní tok.
Zrušeno
Zm na zp sobu využíti z plochy VP-7 na zastavitelnou plochu B-10.
Zrušeno
Zm na zp sobu využíti z plochy VP-10 na zastavitelnou plochu B-25 a plochu
zem
lskou.
Zmenšeno
Zmenšena o navrženou plochu bydlení B-28.
Zrušeno
Zm na zp sobu využíti z plochy VP-17 na zastavitelnou plochu B-30.
Plocha ve ejných prostranství - v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha je sou ástí plochy
B-29.
Obsluha území - ze stávající silnice III/14610.
Limity využití území - zohlednit interak ní prvek IP 3, navrženou kanalizaci v etn erpací
stanice, otev enou i zatrubn nou vodote , OP silnice III/14610.
Plocha výroby a skladování - v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje
na stávající plochu výroby a skladování.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit ochranné pásmo navrženého el. vedení.
Zrušeno
Zm na zp sobu využíti z plochy VS-2 na zastavitelnou plochu B-25.
Plocha smíšená výrobní - jihovýchodn sm rem od sídla Št pánovice u osady Vranín,
plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - zohlednit vymezený interak ní prvek IP8.

VP-6

VP-7
VP-10
VP-12
VP-17

VP-20

VS-1

VS-2

SV-5

0,46

0
0
2,65
0

0,02

2,41

0

0,10

VYMEZENÍ P ESTAVBOVÝCH PLOCH
Ozna .
plochy
B-26

Charakteristika plochy
Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice v zastav ném území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Využití plochy p ed p estavbou - plocha pro výrobu a skladování.
Limity využití území - zohlednit vodovod.

VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH
Ozna .
plochy

Charakteristika plochy

Vým ra
v ha

DI.D12/1

Plocha dopravní infrastruktury - návrh p eložky silnice I. t ídy I/34. Jedná se o
severní obchvat Št pánovic, homogenizaci stávajícího pr tahu v sídle Vranín a novou
komunikaci na západní okraj zastav ného území T ebon .
Limity využití území - zohlednit stávající funk ní lokální biokoridory BK3 a BK7,
vymezené interak ní prvky IP1, IP7, IP9 a IP11, vodní plochu a otev ené vodote e,
vzdálenost 50m od okraje lesa, stávající a navržené el. vedení v etn OP, trasu
stávajícího a navrženého el. kabel. vedení NN, vedení VTL plynovodu v .
bezpe nostního a OP, stávající vodovodní ad, trasu dálkového kabelu, stávající silnici
III. t ídy, turistickou trasu, max. hranici negativního vlivu prost edí OV

77,03

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nedojde k zásahu do systému sídelní zelen . Sou asný podíl zelen v sídle
stane zachován.
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Zm na . 1 ÚP Št pánovice vymezuje novou sídelní zele v navržené ploše ve ejných prostranství. Tato
plocha byla vymezena sou asn jako izola ní zele .

d)

koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Zm na . 1 ÚP Št pánovice nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury.
ipojení lok. . 1 na silnici I/34 bude umožn no pouze pomocí stávajících p ipojení a za spln ní platných
SN.
Je nutné zajišt ní koordinace k ížení zám ru silnice I/34 s prvky ÚSES, tak aby nebyl znemožn n zám r
realizace DI.D12/1. Vymezením plochy . 9 (resp. interak ním prvkem IP 11) nesmí být znemožn na
realizace plánované úpravy silnice I/34 a nesmí být podstatným zp sobem navýšeny náklady na realizaci
této úpravy.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ
Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nedojde ke zm
koncepce vodohospodá ského ešení.
Do doby než prob hne rekonstrukce OV a dostavba kanaliza ní sít v sídle Št pánovice je možné povolit
na území ešené Zm nou . 1 ÚP Št pánovice na zastavitelných plochách max. 10 rodinných dom .
V sídle Skalice se ÚP Št pánovice navrhuje oddílná splašková kanalizace a její napojení s p erpáváním
na kanaliza ní sí Št pánovice. Do doby realizace splaškové kanalizace a její napojení s p erpáváním na
kanaliza ní sí Št pánovice lze umístit na území ešené Zm nou . 1 ÚP Št pánovice na zastavitelných
plochách max. 4 rodinné domy.
Nová výstavba v sídle Vranín je umožn na na území ešené Zm nou . 1 ÚP Št pánovice až po vybudování
oddílné kanalizace a OV nad rybníkem V elni ný.
KONCEPCE ENERGETICKÉHO EŠENÍ
Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nedojde ke zm

koncepce zásobování el. energií.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Zm nou . 1 ÚP Št pánovice není vymezena plocha ob anského vybavení.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Ve zm

. 1 ÚP Št pánovice se navrhuje plocha ve ejných prostranství (VP-20) v lokalit

. 3.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

CIVILNÍ OCHRANA
Na ešení požadavk civilní ochrany navržené v platné ÚPD nemá Zm na . 1 ÚP Št pánovice vliv. Z stává
v platnosti ešení dle vydaného ÚP Št pánovice. V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno
podle Krizového resp. Havarijního plánu jiho eského kraje.

e)

koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek
pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobn

NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES
Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již v platné ÚPD.
Návrh ešení je p izp soben požadavk m ochrany p írody a krajiny (krajinný ráz).
2
i ešení Zm ny . 1 ÚP Št pánovice z parcely . 2720/5 je vy len no cca 1 000 m pro navrženou plochu
SV-5 nacházejí se v interak ním prvku IP 8. Jako náhrada je vymezen nový interak ní prvek IP 11 z ásti p.
. 2699/1. Vymezením plochy . 9 (resp. interak ním prvkem) nesmí být znemožn na realizace plánované
úpravy silnice I/34 a nesmí být podstatným zp sobem navýšeny náklady na realizaci této úpravy.
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Po adové íslo
Název
Charakter prvku

IP 11
U Vranína
Interak ní prvek

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Území ešené Zm nou . 1 ÚP Št pánovice není dot eno záplavovým územím.
PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 1 ÚP Št pánovice se nenavrhují žádná protipovod ová opat ení.
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 1 ÚP Št pánovice se nenavrhují žádná protierozní opat ení.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Zm na . 1 ÚP Št pánovice nevymezuje plochu pro rekreaci.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
V území ešeném Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nejsou vymezeny žádné plochy ur ené pro dobývání ložisek
nerostných surovin ani plochy pro jeho technické zabezpe ení.

f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
ípustného využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých
plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení podmín
ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití)

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní území ešeného Zm nou . 1 ÚP
Št pánovice do ploch s rozdílným zp sobem využití.
Definice použitých pojm
Obecn
Hlavní stavba - vždy souvisí s hlavním zp sobem využití stavebního pozemku.
Dopl ková stavba - stavba, která se stavbou hlavní svým ú elem a umíst ním souvisí, a která zabezpe uje
funk nost stavby hlavní (její uživatelnost), nebo dopl uje základní funkci stavby hlavní.
Plošné podmínky využití území
Celková zastav nost plochy
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám;
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami, v etn teras, p ístupových cest,
všech zpevn ných ploch, bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
plochy lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta.
Výškové podmínky využití území
Výšková hladina zástavby
výškou podlaží se rozumí b žná výška do 3,5 m;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst
vn jším líci výšky 0 - 1 m.

Plochy bydlení

obvodové st ny na

B-10, B-25, B-26, B-27,
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B-28, B-29, B-30
- návrh, p estavba
Hlavní využití
Bydlení v rodinných domech.
ípustné využití
Výstavba nového individuálního bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení
související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, ob anská vybavenost (nap .
administrativní za ízení, obchody do 500 m2, provozovny služeb), drobná emeslná a výrobní za ízení, která
nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné
bazény, prvky zahradní architektury apod.), stávající stavby a pozemky individuální rekreace. Umíst ní musí
být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustné jsou rovn ž parkovací stání a garáže,
stavby ke stavb hlavní formou p ístavby nebo i samostatn stojící pro pot eby vyvolané p ípustným využitím
území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele a ve ejné
prostranství. Sou ástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí
a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto
vymezené ploše.
Podmín
p ípustné využití
Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za
podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku.
V rámci následujících správních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho
navrhnout pot ebná technická opat ení.
Pro plochu B-10 je stanovena podmínka zabezpe it dopravní napojení na kapacitn vyhovující komunikaci,
tzn., že místní komunikace budou upraveny do odpovídajících ší kových parametr v souladu s p íslušnými
normami.
Realizace staveb pro bydlení na plochách B-25, B-26, je možná pouze za podmínky, že investor jednozna
prokáže spln ní hygienických limit hluku pro chrán ný venkovní prostor, chrán ný venkovní prostor staveb a
chrán ný vnit ní prostor staveb ze stávajících ploch výroby a skladování.
V p ípad umíst ní lokality pro chrán nou bytovou zástavbu v návaznosti na zastavitelnou plochu výrobního
charakteru nutno vytvo it dostate nou územní rezervu pro realizaci p ípadných protihlukových opat ení.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a
autobusy, hromadné garáže, výrobní a pr myslové provozovny, kapacitní chovy živo išné výroby a
stitelské innosti, nákupní za ízení nad 500 m2 celkové zastav né plochy, autobazary. Nová výstavba
samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky
apod.).
Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy
maximáln 30%
minimáln 600 m², pro dopl kové stavby omezení
Velikost stavebních pozemk
velikosti pozemku neplatí za podmínky dodržení
maximální zastav nosti 30% plochy.
Podmínky pro výškové využití území
max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, výšku na
Výšková hladina zástavby
maximáln 9,5 m.
Plochy bydlení

B-1, B-2, B-3, B-4, B-5,
B-6, B-7, B-8, B-9,
B-11,B-12, B-13, B-14,
B-15, B-16, B-17, B-20,
B-21, B-22, B-23, B-24

- návrh

Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

Plochy bydlení

Podmínky pro výstavbu
maximáln 30%
minimáln 600 m², pro dopl kové stavby omezení
velikosti pozemku neplatí za podmínky dodržení
maximální zastav nosti 30% plochy.

B

- stav
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Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

Podmínky pro výstavbu
stávající nebo maximáln 30%
stávající nebo minimáln 600 m², pro dopl kové stavby
omezení velikosti pozemku neplatí za podmínky
dodržení maximální zastav nosti 30% plochy.

SO-1

Plochy smíšené obytné

- návrh
Hlavní využití
Bydlení s vyšším podílem ob anské vybavenosti, dopln né nerušícími funkcemi výrobních a nevýrobních
služeb.
ípustné využití
Výstavba nových objekt pro bydlení v rodinných domech, provozoven ob anského vybavení a služeb,
za ízení pro obchod, stravování, ubytování, domy s pe ovatelskou službou, zdravotnické za ízení, kulturní
za ízení, za ízení pro denní rekreaci (nap . d tská h išt ), podnikatelské aktivity a výroby lokálního významu,
za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém
okolí a nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují
dopravní zát ž v území. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným
využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele a ve ejné
prostranství.
Podmín
p ípustné využití
Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice I. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za
podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku.
V rámci následujících správních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho
navrhnout pot ebná technická opat ení.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a
autobusy, hromadné garáže, pr myslové provozovny, kapacitní chovy živo išné výroby a p stitelské innosti.
Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební
bu ky apod.).
Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
maximáln 30%
Celková zastav nost plochy
minimáln 600 m², pro dopl kové stavby omezení
Velikost stavebních pozemk
velikosti pozemku neplatí za podmínky dodržení
maximální zastav nosti 30% plochy.
Podmínky pro výškové využití území
max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, výšku na
Výšková hladina zástavby
maximáln 9,5 m.

SO

Plochy smíšené obytné
- stav
Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

Plochy rekreace - soukromá zele
- návrh

Podmínky pro výstavbu
stávající nebo maximáln 30%
stávající nebo minimáln 600 m², pro dopl kové stavby
omezení velikosti pozemku neplatí za podmínky
dodržení maximální zastav nosti 30% plochy.
max. 2 nadzemní podlaží + podkroví, výšku na
maximáln 11,5 m.

RZ-31

Hlavní využití
Stránka 10 z 34

Plochy soukromé zelen , zejména sady a zahrady nezahrnuté do jiných druh ploch.
ípustné využití
Drobné zahradní stavby se zastav nou plochou do 25 m² a s výškou h ebene max. 5 m, oplocení, vodní
plochy, bazény, technická a dopravní infrastruktura.
Nep ípustné využití
Veškeré stavby a innosti (v etn za ízení chovatelských a p stitelských), jejichž negativní ú inky na životní
prost edí p ekra ují nad p ípustnou mez limity zát že, nebo režim stanovený v p íslušných p edpisech,
obecní vyhláškou a p íslušnými hygienickými normami.
Veškeré stavby a innosti nesouvisející a neslu itelné s hlavním a p ípustným využitím, zejména: objekty pro
bydlení nebo rekreaci, všechny druhy výrobních inností a za ízení v . opravárenství a dopravních služeb,
skladování (mimo materiálu pro údržbu zahrady), parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní
automobily, autobusy a pro p ív sy t chto nákladních vozidel.
Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu.

Plochy ve ejných prostranství

VP

VP-6, VP-20
- stav, návrh
Hlavní využití
Ve ejný prostor s p evládající funkcí zelen .
ípustné využití
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, odpo ívky, informa ní tabule, osazovat drobnou architekturu
a uli ní mobiliá , pomníky, památníky, vysazovat aleje, výsadba zelen obecn , stavby p ších komunikací,
drobné stavby informa ního charakteru (mapy, pouta e, výv sky), dopravní infrastruktura (obslužné
komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území), stavby spojené s vytvo ením technického zázemí a
technické infrastruktury.
Nep ípustné využití
Veškeré využití neslu itelné s hlavním a p ípustným využitím a neuvedené jako p ípustné a veškeré innosti
a provozy, které by svými negativními vlivy mohly narušit funkci zóny. Jakékoli využití omezující volný pohyb
a pobyt obyvatel. Plochy ve ejných prostranství nejsou ur eny k zastav ní s výjimkou výše uvedeného
hlavního a p ípustného využití.
Plochy výroby a skladování

VS
VS-1

- stav, návrh
Hlavní využití
Výroba a skladování v etn zem
lských staveb.
ípustné využití
Výlu
podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem
lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je
izovat sklady, skladové plochy, areály a komunální provozovny, sb rný dv r, za ízení pro kompostování
biologicky rozložitelného odpadu, za ízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, nákupní
za ízení, erpací stanice pohonných hmot pro pot ebu provozovatele, technická a dopravní infrastruktura,
netradi ní zdroje vytáp ní, fotovoltaické elektrárny (zejména na st echách objekt ) ve ejná zele a ve ejná
prostranství.
Podmín
p ípustné využití
Realizace nové výstavy je možná pouze za podmínky, že investor jednozna
prokáže spln ní hygienických
limit hluku pro nejbližší chrán ný venkovní prostor, chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný vnit ní
prostor staveb.
Služební byty v nezbytném rozsahu (nikoli RD) za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku
v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb.
Nep ípustné využití
Aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prost edí.
U objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické ochrany zajišt no, aby
objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly
mimo hranice vlastního pozemku nadm rn .
Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy
maximáln 75%
Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby
max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, výšku na
maximáln 9,5 m.
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Plochy smíšené výrobní

SV-5

- návrh
Hlavní využití
Drobná výroba a skladování s komer ními ú ely.
ípustné využití
Sklady a skladovací plochy, podnikatelská innost, opravárenské služby, zahradnictví, výroba lokálního
významu, za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením nenaruší užívání staveb a za ízení ve
svém okolí a nesníží tak kvalitu prost edí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvýší
dopravní zát ž a životní prost edí v území, maloobchodní a obchodní provozovny. P ípustná jsou rovn ž
parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná
dopravní a technická infrastruktura, erpací stanice pohonných hmot pro pot ebu provozovatele, za ízení pro
kompostování biologicky rozložitelného odpadu, ve ejná zele , ve ejná prostranství.
Podmín
p ípustné využití
Realizace staveb na ploše SV-5 je možná pouze za t chto podmínek:
1) P i východním okraji plochy SV-5 bude vymezena plocha izola ní zelen , která odcloní stávající
stavbu v krajin a zamezí úplnému p erušení IP8 dosud navazujícího na nedaleký komplex lesa.
2) Nov vymezený interak ní prvek IP11 musí být do roka od nabytí ú innosti Zm ny .1 územního
plánu, nejpozd ji však p edtím, než by došlo ke kácení v ploše stávajícího IP8 (budoucí ploše SV-5)
v hoste né mí e osázen vhodnými p vodními druhy d evin.
Nep ípustné využití
Samostatné bydlení všech forem a Veškeré innosti vyžadující mimo ádnou ochranu p ed zát žemi okolí
(hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). V pásmu negativního vlivu na okolní prost edí nelze
povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu.
Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
Zastav nost budovami
stávající nebo maximáln 55%
Zastav nost celková
stávající nebo maximáln 75%
Podmínky pro výškové využití území
Výška budovy
stávající nebo do výšky max.
1 nadzemní podlaží
Výška budovy do h ebene v metrech.
stávající nebo do výšky do
výšky maximáln 10m

Plochy dopravní infrastruktury

DI

- stav
- návrh

DI.D12/1

Hlavní využití
Zajišt ní dopravní p ístupnosti (silni ní)a obsluha ešeného území dopravní infrastrukturou.
ípustné využití
Silnice, ú elové komunikace, náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, cyklistické a p ší komunikace, r zné formy
zelen (nap . izola ní, doprovodná), hromadné a adové garáže, odstavná a parkovací stání, zastávky silni ní
dopravy, odpo ívadla, protihluková opat ení, související technická infrastruktura, erpací stanice pohonných
hmot.
Podmín

p ípustné využití

ížení s prvky ÚSES a sít mi technické infrastruktury za podmínky, že nedojde ke znemožn ní hlavního
využití, zejména zám ru DI.D12/1.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a za ízení
v rozporu s bezpe ností v doprav .

Plochy zem

lské

Z

- stav
Hlavní využití
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Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem
lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti a
za ízení, které s tímto hospoda ením souvisí.
ípustné využití
ípustné je provád t na t chto území zm ny zp sobu využití dle katastrální vyhlášky, z izovat a provozovat
na t chto územích stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování
tohoto a p ilehlého území, rozší ení a sm rové i výškové úpravy tras silnic I. t ídy, opat ení pro udržení vody
v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další
opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny. Dále je možno z izovat stezky, cyklotrasy a
cyklostezky, odpo ívky, informa ní tabule.
Podmín
p ístupné využití
Stavby malých seník a p íst ešk pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk za podmínky
velikosti do 25 m2.
Okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních úprav.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn
odstavení mobilních dom .
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (mimo lehkých p íst ešk pro chovaná
zví ata v tší než 25 m2 a polní hnojišt ),
- stavby pro lesnictví (mimo posed , kazatelen, krmelc ),
- nelze realizovat t žbu nerost ,
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního
ruchu, nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických stezek, chodník ,
informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty),
- nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu, porušovat funk nost
meliora ních opat ení a staveb,
- oplocení formou pevných plot s podezdívkami a formou zdí, nep ípustné jsou rovn ž d ev né ohrady vyšší
1,2 m.

Plochy smíšené nezastav ného území

SN

Hlavní využití
Využívání p evážn k zem
lským ú el m, p ispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.
ípustné využití
ípustné je provád t na t chto území zm ny dle katastrální vyhlášky. Umož uje se výsadba alejí a ochranné
zelen . Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva
u rybník ), rovn ž možné z izování vodních ploch a zalesn ní, realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody v
krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k
vyšší reten ní schopnosti krajiny, dopravní a technickou infrastrukturu. Je možno z izovat stezky, cyklotrasy a
cyklostezky, odpo ívky, informa ní tabule.
Podmín
p ípustné využití
Stavby malých seník a p íst ešk pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk za podmínky
velikosti do 25 m2.
Nep ípustné využití
Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním a p ípustným využitím, v etn
odstavení mobilních dom .
Na t chto plochách nelze umis ovat dle § 18 odst. 5 stavebního zákona:
- stavby, za ízení, a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (mimo lehkých p íst ešk pro chovaná
zví ata v tší než 25 m2 a polní hnojišt ),
- stavby pro lesnictví (mimo posed , kazatelen, krmelc ),
- nelze realizovat t žbu nerost ,
- stavby a taková technická opat ení, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního
ruchu, nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (mimo cyklistických stezek, chodník ,
informa ních tabulí a lavi ek se zast ešeným stolkem pro turisty),
- nep ípustné je narušovat organizaci a strukturu zem
lského p dního fondu, porušovat funk nost
meliora ních opat ení a staveb.,
- oplocení formou pevných plot s podezdívkami a formou zdí, nep ípustné jsou rovn ž d ev né ohrady vyšší
1,2 m.
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Kód plochy

Interak ní prvek
(Interak ní prvky jsou krom
biocenter a biokoridor
základními IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP 5,
skladebnými ástmi ÚSES na lokální úrovni. Jedná se o ekologicky IP 6, IP 7, IP 8, IP 9, IP
významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole enstva.)
10, IP 11
Hlavní využití
Vytvá ení existen ních podmínek rostlinám a živo ich m a významné ovliv ování funkce ekosystém kulturní
krajiny.
ípustné využití
Využití, které zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné
jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu.
Nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch.
Podmín

p ípustné využití

Pouze nezbytn nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury k ížící interak ní prvek, v co
nejkratším a pokud možno v kolmém sm ru, jednoduchá odpo ívadla p írodního charakteru u turistických
tras, lávky na vodních tocích atd., a to za spln ní podmínky nejmenšího zásahu a narušení funk nosti
interak ního prvku.
Vymezením plochy . 9 (resp. interak ním prvkem IP 11) nesmí být znemožn na realizace plánované úpravy
silnice I/34 a nesmí být podstatným zp sobem navýšeny náklady na realizaci této úpravy.
Nep ípustné využití
Zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného
do ÚSES (zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické
stability), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí interak ního prvku, jakékoliv zm ny zp sobu využití,
které by znemožnily nebo ohrozily funk nost interak ních prvk , nebo územní ochranu ploch navrhovaných k
za len ným do nich. Nep ípustné je z izování a provozování za ízení nesouvisejících s hlavním, p ípustným
a podmín
p ípustným využitím. Nep ípustné jsou innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou
írody a krajiny. Umis ování oplocení a jiných p ekážek v pohybu zv e a lidí.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
ochrana p ed negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury
- v rozvojových plochách v blízkosti stávajících silnic I. a III. t . a trafostanic mohou být situovány stavby pro
bydlení, stavby ob anské vybavení a obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem
(chrán ný venkovní prostor) až po spln ní hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení
edpokládané hlukové zát že.
ochrana p ed negativními vlivy z provozu
- pro plochy bydlení, plochy výroby a skladování, plochy smíšené obytné, (jedná se o plochy stávající i
navrhované) platí, že hranice negativních vliv (nap . hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této
plochy rozdílného využití území (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z t chto
ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chrán ného venkovního prostoru staveb.
V ploše negativního vlivu je možno umis ovat ojedin le stavby pro bydlení za podmínky, že bude
zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném
venkovním i vnit ním prostoru staveb.
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Lokalita 5 (plocha B-31), Lokalita 3 (plocha B-29) – na t chto plochách musí být zajišt n p ístup k toku pro
ípadnou údržbu. Vodní tok nesmí být v budoucnu v žádném p ípad zatrubn n.
Lokalita 1 (plocha VP-6 jako sou ást plochy VS-1) – je nutné zachovat p ístup pro údržbu podél toku, tok
nesmí být zatrubn n. (Plocha SO-01) – pokud bude pro tuto plochu pro bydlení realizován p ístup p es
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otev enou vodote , p emost ní musí být ešeno dostate
kapacitním mostkem. Stavby pro bydlení a
oplocení nesmí být umíst ny blíže než 3 m od b ehové hrany.
Lokalita 4 (plocha B-30) - podél stávající vodote e bude zachován pruh zelen o ší ce minimáln 5 m, který
bude plnit ochrannou funkci podél drobné vodote e a zárove p isp je k prostupnosti území v budoucnosti,
až dojde k zastav ní všech zastavitelných ploch. Vodní tok nesmí být v budoucnu v žádném p ípad
zatrubn n.
OCHRANA MELIORA NÍCH ZA ÍZENÍ
U meliorovaných ploch, které jsou áste
, nebo celé navrženy k zástavb (zastavitelné plochy) p ed
zahájením výstavby je nutno provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho
funk nosti nebo ovlivn ní zamok ením navazujících ploch.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním
pozemku.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení území s možnými archeologickými nálezy. V p ípad
archeologických nález p i stavební innosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického
pr zkumu.
VZDÁLENOST 50 M OD KRAJE LESA A UMIS OVÁNÍ STAVEB
Je zakázaná realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních pozemk , než je pr
rná
výška blízkého lesního porostu v mýtném v ku upravená s ohledem na charakter konkrétní lokality, dále je
nutné, aby byl zajišt n dostate ný p ístup do okolních les s ohledem na mechanizaci v sou asné dob ve
využívaných lesích.

g)

vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a
opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit

V rozsahu ešeného území zm ny jsou VPS i VPO znova vymezovány, i když v tomto p ípad jejich
vymezení odpovídá vymezení v ÚP p ed zm nou.
ešeným územím Zm ny . 1 ÚP Št pánovice jsou dot eny tyto VPS:
E2 - Návrh plochy pro el. vedení VN 22kV v etn trafostanice T6.
K1 - Navržená splašková kanalizace v etn erpací stanice.
DI.D12/1 - Návrh plochy pro severní obchvat Št pánovic, homogenizaci stávajícího pr tahu v sídle
Vranín a novou komunikaci na západní okraj zastav ného území T ebon (silnice I/34).

h)

vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze
uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a pop ípad
dalších údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

Ve Zm
. 1 ÚP Št pánovice nejsou vymezeny žádné plochy ve ejn prosp šných staveb, pro které lze
uplatnit pouze p edkupní právo.

i)

stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst.6 stavebního zákona

Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nedochází k pot eb stanovení kompenza ních opat ení.

j)

vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území
podmín no zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a
im ené lh ty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací
innosti

Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nevymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní
studií. Na ploše B-10, z ásti plochy VP-12 (nyní B-28) a z ásti plochy B-14 (p. . 473/2) je vypušt na
nutnost po ízení územní studie z ÚP Št pánovice.

Stránka 15 z 34

k)

údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické
ásti

1.

Dokumentace Zm ny . 1 ÚP Št pánovice obsahuje v originálním vyhotovení 15 stran A4 textové
ásti.

2.

Grafická ást Zm ny . 1 ÚP Št pánovice je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy jako
íloha . 1 a obsahuje celkem 2 výkresy.

Seznam p íloh:
1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres
3. Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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OD VODN NÍ ZM NY . 1 ÚP ŠT PÁNOVICE
a)

postup po ízení a zpracování územního plánu

1. ešené územím je vymezeno v grafické ásti územn plánovací dokumentace (dále též „ÚPD“).
2. O po ízení zm ny . 1 územního plánu (dále též „zm na ÚP“) Št pánovice rozhodlo Zastupitelstvo obce
Št pánovice na svém zasedání konaném dne 16.12.2013 usn. . 33/12/13, a doplnilo na dalších
zasedáních - dne 23.2.2015 usnesením . 05/02/15, a dne 30.3.2015 usnes. . 14/03/15. Zárove ur ilo
starostu obce Ing. Václava Kopa ku jako zastupitele ur eného pro spolupráci s po izovatelem a
projektantem ÚPD.
3. Projektantem ÚP, je Projektový ateliér AD, spol. s.r.o., Husova 4, 370 01 eské Bud jovice.
4. Po izovatelem této ÚPD je, v souladu s ust. § 6 odst. 2 a zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu, v platném zn ní (dále též jen „stavební zákon“), Obecní ú ad Št pánovice, který zajistil
spln ní kvalifika ních požadavk pro výkon územn plánovací innosti v souladu s § 24 odst.1) stavebního
zákona na základ smlouvy s fyzickou osobou spl ující kvalifika ní požadavky pro územn plánovací
innost.
5. Na základ dopl ujících pr zkum a rozbor , zpracovaných projektantem a územn analytických
podklad zpracoval po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem návrh zadání zm ny ÚP. V souladu
s ust. § 47 odst. (1) stavebního zákona stanovil hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, obsah
návrhu zadání je v souladu s p ílohou . 6 k vyhlášce . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech,
územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní pozd jších
edpis . Ve ejné vystavení návrhu zadání prob hlo od 15.1.2015 – 16.2.2015. Došlé požadavky,
ipomínky a stanovisko Krajského ú adu – Jiho eského kraje, odboru životního prost edí, zem
lství a
lesnictví, bylo projednáno ZO, a po jednání dne 30.3.2015 usnes. . 14/03/15, byl návrh zadání dopln n a
znova projednán. Ve ejné vystavení upraveného návrhu zadání prob hlo od 18.5.1015 – 19.6.2015.
íslušným dot eným orgánem, Krajský ú ad – Jiho eského kraje, odbor životního prost edí, zem
lství a
lesnictví, nebyl ve stanovisku ze dne 15.6.2015, .j. KUJCK 45597/2015/OZZL/2, vznesen požadavek na
posouzení vlivu na životní prost edí. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Št pánovice usnesením
. 26/07/15 ze dne 15.7.2015.
6. V souladu s § 50 odst. (2) stavebního zákona bylo všem dot eným orgán m, krajskému orgánu a
sousedním obcím oznámeno jednotliv místo a doba konání spole ného jednání dne 27.8.2015 od 10,00
hod. na Obecním ú adu Št pánovice o návrhu zm ny ÚP. K návrhu zm ny ÚP bylo v rámci spole ného
jednání
uplatn no 10 stanovisek dot ených orgán , s dot eným orgánem pro ochranu ZPF byl návrh
zm ny dohodnut, a 3 p ipomínky ostatních orgán a organizací. Ze strany sousedních obcí nebyly uplatn ny
žádné p ipomínky.
Následn na základ po izovatelem doloženého návrhu ÚP a zprávy o jeho projednání vydal Krajský ú ad –
Jiho es.kraj po posouzení podle § 51 stavebního zákona dne
29.12.2015 pod
.j.:
KUJCK/94234/2015/OREG své stanovisko, ve kterém konstatoval, že návrh ÚP není v rozporu s ÚPD
vydanou krajem a neobsahuje žádné zásadní nedostatky, tudíž lze zahájit ízení o vydání ÚP dle § 52 a
následujících stavebního zákona.
Návrh ÚP byl p ed ve ejným vystavením upraven dle doporu ení, které krajský ú ad dle metodické pomoci
uvedl v p edm tném posouzení.
7. Oznámení o zahájení ízení o zm
ÚP podle § 52 ve vazb na §§ 171 až 174 správního ádu bylo
in no ve ejnou vyhláškou. Oznámení bylo rovn ž zve ejn no na webových stránkách obce Št pánovice
spolu s návrhem zm ny .1 ÚP. Tato ve ejná vyhláška byla zve ejn na na ú ední desce obce Št pánovice
po dobu min.45 dn . Oznámení bylo (pomocí datových schránek) krajskému ú adu, dot eným orgán m, a
sousedním obcím. Oznámení bylo rovn ž zve ejn no na webových stránkách obce Št pánovice spolu
s textovou a grafickou ástí návrhu zm ny . 1 ÚP. Ve ejné projednání prob hlo dne 30. b ezna 2016 od
16,00 hod. na Obecním ú adu Št pánovice.
V rámci ízení o zm
. 1 ÚP byla uplatn na 2 stanoviska dot ených orgán , žádná p ipomínka dle § 52
odst. (3) stavebního zákona. Stanovisko MV bylo souhlasné bez požadavk . Ve stanovisku KÚ OREG byl
dán požadavek na zapracovat do návrhu zm ny .1 ÚP 2.a 3. aktualizaci ZÚR J K, resp. upravit
od vodn ní a dále doplnit dokumentaci o výkres VPS a VPO, by se fakticky vymezení oproti vymezení p ed
zm nou nem ní).
O pr
hu ve ejného projednání byl po ízen písemný záznam. V souladu s § 53 stavebního zákona
vyhodnotil po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem výsledky projednání, zpracoval s ohledem na
ve ejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
územního plánu. Vyhodnocení p ipomínek je sou ástí tohoto opat ení obecné povahy. Na ve ejném
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projednání byla podána 1 námitka, rozhodnutí o ní, v etn od vodn ní, je také sou ástí tohoto opat ení
obecné povahy.
Dokumenty byly projednány zastupitelstvem obce dne 23.5.2016 a Zm na . 1 ÚP Št pánovice byla
usnesením . usn. 13/05/16 vydána.

b)

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

Území ešené Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nemá vliv na sousední správní území, nebo ešené lokality
nemají p ímou vazbu na správní území sousedících obcí. Ani z hlediska širších vztah v území nebude mít
Zm na . 1 ÚP Št pánovice žádný negativní dopad. ešeným územím prochází navržená kanalizace,
vodovod, el. vedení z ÚP Št pánovice. Tato plánována technická infrastruktura je respektována a
zachována i ve Zm
. 1 ÚP Št pánovice. Veškeré požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska
širších vztah v území jsou zobrazeny ve Výkresu širších vztah .

c)

soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem

VYHODNOCENÍ S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Z Politiky územního rozvoje eské republiky ve zn ní Aktualizace . 1 schválené usnesením vlády R dne
15. dubna 2015 (dále jen APÚR) nevyplývají pro ešené území Zm ny . 1 ÚP Št pánovice žádné specifické
požadavky. ešené území neleží v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose republikového významu, neleží v
žádné specifické oblasti republikového významu a neleží ani v žádném koridoru nebo ploše dopravní a
technické infrastruktury mezinárodního nebo národního významu. Zm na územního plánu vychází z
republikových priorit územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území formulované v kap. 2
APÚR.
VYHODNOCENÍ S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Zásady územního rozvoje Jiho eského kraje ve zn ní 1. aktualizace (dále jen „AZÚR“) byly schváleny
zastupitelstvem kraje dne 18. 12. 2014. Zm na . 1 ÚP Št pánovice je zpracována v souladu s AZÚR.
Zm na . 1 ÚP Št pánovice vychází z priorit územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje
území formulované v kap. a) výrokové ásti AZÚR.
ešeným územím Zm ny
. 1 ÚP Št pánovice prochází dle AZÚR rozvojová osa
N-OS7 Severovýchodní - Jind ichohradecká, která je vázána na dopravní koridor nadregionálního významu
tvo ený silnicí I/34 ( eské Bud jovice - T ebo - Jind ich v Hradec, s pokra ováním v kraji Vyso ina na
Pelh imov - Humpolec). Zm na . 1 ÚP Št pánovice minimalizuje negativní vlivy územního rozvoje na
írodní, krajinné a kulturní hodnoty v území, v etn urbanistického, architektonického a archeologického
dictví. Zm na . 1 ÚP Št pánovice respektuje zásady ochrany p írody a krajiny vymezením nových
zastavitelných ploch v návaznosti na již urbanizované území a chrání krajinu jako podstatnou složku
prost edí života obyvatel. Pro ochranu krajinného rázu a dalších hodnot území jsou Zm nou . 1 ÚP
Št pánovice navrženy podmínky prostorového uspo ádání urbanizovaných ploch.
es správní území obce Št pánovice je veden úsek D12/1 - úsek eské Bud jovice - T ebo . Úsek
dopravního koridoru je zp esn n ve správním území Št pánovice již v platném ÚP Št pánovice. Vymezením
plochy . 9 (resp. interak ním prvkem IP 11) nesmí být znemožn na realizace plánované úpravy silnice I/34
a nesmí být podstatným zp sobem navýšeny náklady na realizaci této úpravy.
ešené území je dle AZÚR J K za len no do „krajiny s p edpokládanou vyšší mírou urbanizace“, lze tedy
ekávat v tší míru rozvoje. Zm na . 1 ÚP Št pánovice odpovídá zásadám pro innost v území a
rozhodování o zm nách v území nebo :
rozvoj zastavitelných ploch je navrhován s ohledem na hospodárné využívání zem
lského
dního fondu, na zachování ochrany krajiny a krajinných hodnot. Zábory nejkvalitn jších
zem
lských p d byly v rámci možností minimalizovány.
nové plochy jsou vymezeny ve vazb na stávající sídla a dopravní a technickou infrastrukturu;
jsou zajišt ny podmínky pro vznik souvislých ploch doprovodné i ve ejn p ístupné zelen ;
zachovává a rozvíjí stávající propustnosti krajiny souvislými plochami zelen , realizací ÚSES pro
zvyšující pestrost krajiny.
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d)

soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastav ného území

Zm na . 1 ÚP Št pánovice je vypracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 a §19
stavebního zákona 183/2006 Sb., nebo respektuje koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty
a podmínky území, které byli stanoveny ve vydaném ÚP Št pánovice.
vytvá í p edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spo ívá ve vyváženém vztahu
podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro sociální soudržnost obyvatel
obce
koordinuje ve ejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce - respektuje stávající trasy technické
infrastruktury
s požadavky na ochranu kulturních a civiliza ních hodnot, p edevším urbanistického,
architektonického a archeologického d dictví je ešení v souladu - respektuje sídelní ráz
požadovaná zm na v území nemá negativní vliv na ve ejné zdraví, životní prost edí, geologickou
stavbu území, ve ejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání
stanovuje podmínky pro provedení zm n v území, zejména pak pro umíst ní a uspo ádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

e)

soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis

Zm na . 1 ÚP Št pánovice je zpracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou . 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou . 500/2006 Sb.,
o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací
innosti (dále též jen „vyhláška 500“). Jednotlivé plochy jsou len ny dle §4 až 19 vyhlášky 501.
Soulad Zm ny . 1 ÚP Št pánovice s vyhláškou . 501/2006 Sb.
NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM
VYUŽITÍ
DLE
VYHLÁŠKY 501/2006 Sb.

ZD VODN NÍ

Plochy bydlení

Plochy bydlení

- soulad s vyhláškou

Plochy smíšené obytné

Plochy smíšené obytné

- soulad s vyhláškou

Plochy rekreace
zele

Plochy rekreace

podrobn jší len ní (podtyp) z d vodu pot eby podrobn jší
regulace

Plochy výroby a skladování

Plochy výroby a skladování

- soulad s vyhláškou

Plochy ve ejných prostranství

Plochy ve ejných prostranství

- soulad s vyhláškou

Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury

- soulad s vyhláškou

Plochy zem

Plochy zem

- soulad s vyhláškou

-

soukromá

lské

Plochy smíšené nezastav ného
území

lské

Plochy smíšené nezastav ného
území

- soulad s vyhláškou

Zm na . 1 ÚP Št pánovice byla zpracována a projednána v souladu s p íslušnými ustanoveními stavebního
zákona (§ 22, §50 až 53, §55 a §188 odst. (4)) a s §171 až 174 správního ádu.
Obsah dokumentace je v souladu s p íslušnými ustanovení stavebního zákona, správního ádu a s §13 a
ílohou . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb.

f)

soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních p edpis a se
stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop ípad
s výsledkem ešení rozpor

Zm na . 1 ÚP Št pánovice je zpracována v souladu s požadavky zvláštních p edpis . K návrhu zm ny . 1
ÚP Št pánovice byla v rámci spole ného jednání uplatn na stanoviska, tj. dokumentace byla s t mito
stanovisky v souladu.
Stanovisko k návrhu dle § 50 podali:
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Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pr myslu a obchodu, Ministerstvo Obrany-AHNM
Pardubice, Ministerstvo životního prost edí odb. výkonu státní správy II, Krajský ú ad Jiho eského kraje odbor ŽP, zem
lství a lesnictví (se kterým bylo stanovisko dohodnuto), m sta B - odbor ochrany ŽP,
Magistrát m sta B-odbor pam. pé e, Krajská hygienická stanice J K, Obvodní bá ský ú ad, Správa CHKO
ebo sko.

g)

zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení
vliv na životní prost edí

Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského ú adu na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj
území, který spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj
a pro soudržnost spole enství obyvatel území a který uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích. P i ešení zm ny územního plánu a vymezení nových lokalit
nedochází k narušení vyváženého vztahu a podmínek udržitelného rozvoje území. Z t chto d vod nebylo
vyhodnocení zpracováno.

h)

stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského ú adu na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj
území, nebo nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení.

i)

sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením
závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky zohledn ny
nebyly

Ve stanovisku krajského ú adu nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vliv zm ny územního plánu na
udržitelný rozvoj území.

j)

vyhodnocení spln ní požadavk zadání, pop ípad vyhodnocení souladu
s body (1-4) uvedenými ve vyhl. 500 v p íloze 7 ásti II. bod b)

Zm na . 1 ÚP Št pánovice je zpracována v souladu se schváleným zadáním a podle požadavk zákona
. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis a
jeho provád cích p ihlášek v platném zn ní a respektuje pokyny po izovatele, v etn vyhodnocení
požadavk dot ených orgán , krajského ú adu a obce. Zm na je v souladu s jednotlivými kapitolami zadání
Zm ny . 1 ÚP Št pánovice nebo : respektuje APÚR, AZÚR (širší vztahy nejsou zm nou ovlivn ny), ctí
požadavky vyplývající z ÚAP, prov uje požadavky na rozvoj území a s ním spojený rozvoj ve ejné
infrastruktury, ochra uje a rozvíjí existující hodnoty území a respektuje požadavky zvláštních právních
edpis . V zadání Zm ny . 1 ÚP Št pánovice nebylo požadováno variantní ešení.

k)

komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty

Navrhovaná zm na nem ní základní koncepci vydaného územního plánu, pouze up es uje a dopl uje již
íve navržené ešení. Navrhované ešení vychází z požadavk po izovatele na provedení zm ny (zadání) a
výsledk ve ejnoprávního projednání zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení p íslušných
zm n. Navržené ešení p isp je k realizaci požadavk obyvatel obce na rozvoj území.

ZD VODN NÍ ZASTAVITELNÝCH A P ESTAVBOVÝCH PLOCH
B-7 - Lokalita se nachází na jižním okraji sídla Št pánovice u silnice III. t ídy. Je ur ena pro výstavbu RD a je
v dosahu inženýrských sítí. Plocha B-7 je rozší ena oproti ÚP Št pánovice o 0,05ha.
B-8 - Zastavitelné území je situováno v jižní ásti sídla, podél silnice III. t ídy. Plocha navazuje na zastav né
území a sjednocuje roztroušenou zástavbu podél komunikace. Lokalita je vhodná k zástavb p edevším z
vodu dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Návrhem dojde k ucelení sídla a
zarovnání zastav ného území. Plocha B-8 je rozší ena oproti ÚP Št pánovice o 0,06ha.
B-10 - Plocha bydlení se nachází v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice. Na ploše B-10 je vypušt na nutnost
po ízení územní studie z ÚP Št pánovice. Plocha B-10 je ešitelná místní komunikací „K Vodárn “ (parc. ís.
2778) rozší ením na parc. ís. 2651, proto není nutné ešit tuto plochu B-10 územní studií. Sou asn se
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s tím ruší plocha VP-7, která je za len na do plochy B-10. Nedochází k narušování p írodního prost edí a
k nevhodným zábor m zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné.
B-14 - Návrh na zástavbu podél východního okraje sídla. Z ásti plochy B-14 (p. . 473/2) je vypušt na
nutnost po ízení územní studie z ÚP Št pánovice.
B-25 - Plocha bydlení se nachází ve východní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na zastav né území.
Plocha B-25 je navržena z ásti plochy ve ejných prostranství (VP-10) a plochy výroby a skladování (VS-2).
Lokalita je vhodná z d vodu již nezasahujícího ochranného pásma negativních vliv zem
lského areálu
živo išné výroby, které bylo nov vymezeno dle vydaného rozhodnutí o ochranném pásmu - M stský ú ad
Lišov. Realizace staveb pro bydlení, je možná pouze za podmínky, že investor jednozna
prokáže spln ní
hygienických limit hluku pro chrán ný venkovní prostor, chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný
vnit ní prostor staveb ze stávajících ploch výroby a skladování. V p ípad umíst ní lokality pro chrán nou
bytovou zástavbu v návaznosti na zastavitelnou plochu výrobního charakteru nutno vytvo it dostate nou
územní rezervu pro realizaci p ípadných protihlukových opat ení. Nedochází k narušování p írodního
prost edí a k nevhodným zábor m zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je
hospodárné.
B-26 - Plocha bydlení se nachází v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice v zastav ném území. Plocha
estavby je vymezena ze stávající plochy výroby a skladování, která není využívaná. Lokalita je vhodná
z d vodu již nezasahujícího ochranného pásma negativních vliv zem
lského areálu živo išné výroby,
které bylo nov vymezeno dle vydaného rozhodnutí o ochranném pásmu - M stský ú ad Lišov. Realizace
staveb pro bydlení, je možná pouze za podmínky, že investor jednozna
prokáže spln ní hygienických
limit hluku pro chrán ný venkovní prostor, chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný vnit ní prostor
staveb ze stávajících ploch výroby a skladování. V p ípad umíst ní lokality pro chrán nou bytovou zástavbu
v návaznosti na zastavitelnou plochu výrobního charakteru nutno vytvo it dostate nou územní rezervu pro
realizaci p ípadných protihlukových opat ení. Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným
zábor m zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné.
B-27 - Plocha bydlení se nachází v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na zastav né
území. Plocha B-27 je navržena z ásti plochy ve ejných prostranství (VP-6). Lokalita je vhodná z d vodu již
nezasahujícího ochranného pásma negativních vliv zem
lského areálu živo išné výroby, které bylo nov
vymezeno dle vydaného rozhodnutí o ochranném pásmu - M stský ú ad Lišov. Nedochází k narušování
írodního prost edí a k nevhodným zábor m zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního
napojení je hospodárné.
B-28 - Plocha bydlení se nachází v severovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající
zástavbu. Plocha B-28 je navržena z ásti plochy ve ejných prostranství (VP-12). Dopravní obsluha je
navržena ze stávající plochy bydlení. Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným zábor m
zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné.
B-29 - Plocha bydlení se nachází v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na zastavitelnou plochu.
Plocha B-29 navazuje na plochu bydlení B-6. Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným
zábor m zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné.
B-30 - Plocha bydlení se nachází v sídle Skalice, plocha navazuje na zastavitelnou plochu. Podél p íjezdové
komunikace do sídla Skalice se vyskytuje roztroušená zástavba. Situováním návrhu podél komunikace je
zajišt no dobré napojení na inženýrské sít . Plocha B-30 navazuje na plochu bydlení B-21. Nedochází
k narušování p írodního prost edí a k nevhodným zábor m zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a
dopravního napojení je hospodárné.
RZ-31 - Plocha rekreace - soukromá zele se nachází jižn od sídla Skalice, plocha navazuje na zastav né
území. Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným zábor m zem
lské p dy, ešení
inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné.
SO-1 - Plocha smíšená obytná se nachází v sídle Št pánovice v zastav ném území. Lokalita je navržena
podél silnice I/34, kde je vhodn umožn no širší spektrum inností a aktivit. Lokalita bude napojená ze
stávající místní komunikace. Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným zábor m
zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné.
VP-6 - Plocha ve ejných prostranství se nachází v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha je sou ástí plochy
VS-1. Pás zelen odd lí plochu výroby a skladování, a to nejen z estetických, ale i hygienických d vod .
Velikost plochy VP-6 je zmenšena oproti platnému ÚP.
VP-20 - Plocha ve ejných prostranství se nachází v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha je sou ástí plochy
B-29. Návrhová plocha je navržena v ochranném pásmu silnice III. t ídy. P edpokládá se osázení plochy
izola ní zelení a dopln ní stávající aleje, ímž dojde k eliminaci negativních vliv z dopravy.
VS-1 - Plocha výroby a skladování se nachází v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na
stávající plochu výroby a skladování. Jedná se o plochu ešenou v platném ÚP Št pánovice a její velikost se
nem ní. Zm nou . 1 je ešena z d vodu nového vymezení OP, které již nezasahuje do plochy VS-1. Ze
severovýchodní strany je vymezena ochranným pásmem el. vedení. Z ostatních stran místními
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komunikacemi, od kterých je odd lená pásem ve ejného prostranství VP-6. Návrh rozši uje stávající výrobní
areál, navazuje na zastav né území. Hranice negativních vliv (nap . hluk, prašnost apod.) bude max. na
hranici této plochy rozdílného využití území (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy
z t chto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chrán ného venkovního prostoru
staveb.
SV-5 - Plocha smíšená výrobní se nachází jihovýchodn sm rem od sídla Št pánovice u osady Vranín,
plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování. Nedochází k nevhodným zábor m zem
lské
dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné.
DI.D12/1 - Vymezení této plochy se Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nem ní. ást této lokality je ve Zm
.1
ÚP Št pánovice zahrnuto, z d vodu vymezení interak ního prvku IP 11. Vymezením plochy . 9 (resp.
interak ním prvkem IP 11) nesmí být znemožn na realizace plánované úpravy silnice I/34 a nesmí být
podstatným zp sobem navýšeny náklady na realizaci této úpravy.

ZD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM
VYUŽITÍ
Zm nou . 1 ÚP Št pánovice jsou podrobn zpracovány podmínky využití pro plochy s rozdílným zp sobem
využití. K podmínkám využití bylo p istoupeno p edevším z d vod ochrany hodnot a zachování kvality
okolního prost edí. Podmínky využití pro výstavbu by m ly ochra ovat stávající m ítko zástavby, v etn
výškové hladiny zástavy.
Zm nou . 1 ÚP Št pánovice se stanovují podmínky pro využití území jako podmínky pro využití ploch
s rozdílným zp sobem využití s ur ením: hlavního využití, p ípustného využití, pop ípad podmín
ípustného využití a nep ípustného využití.
Hlavní využití ur uje p evažující ú el využití, jeho charakter a míru zát že plochy.
ípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o innosti, stavby
a za ízení dopl ující hlavní využití, s ním související a slu itelné.
Podmín
p ípustné využití je takové využití, pro jehož p ípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých
lze stavby, innosti a za ízení v území umístit. P i nespln ní t chto podmínek je umís ování inností, staveb
a za ízení nep ípustné.
Nep ípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nep ípustné je
zpravidla umís ovat innosti, stavby a za ízení, které nesouvisejí a nejsou slu itelné s p ípustným využitím.
DRUH PODMÍNEK VYUŽITÍ ÚZEMÍ
V zastav ném a zastavitelném území je možno umis ovat stavby a za ízení v souladu s charakteristikou
ploch s rozdílným zp sobem využití.
Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití je p edevším uchovat jeho hodnoty p i
respektování zásad pro novou zástavbu:
zajistit, aby zm ny využití území v etn nové zástavby vytvo ily harmonický celek se stávající
zástavbou;
podpo it a zd raznit prostorové uspo ádání ve vztahu k terénnímu a krajinnému utvá ení;
respektovat p iléhající plochy zastav ného území, a to zejména svým výškovým a hmotovým
uspo ádáním;
nep ipustit výstavbu objekt na nezastavitelných plochách.
Definice použitých pojm jsou uvedeny v návrhové ásti kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným zp sobem využití ... - vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití.
CELKOVÁ ZASTAV NOST PLOCHY
Ve zm
je definována celková zastav nost pozemku. K t mto podmínkám bylo p istoupeno p edevším
z d vod ochrany ásti pozemku pro zele a volné pobytové plochy. P i stanovení pouze procenta
zastav nosti pro hlavní stavbu dochází mnohdy k zastav ní zbývající plochy pozemku terasami, k lnami,
íst ešky, skleníky, parkovacími plochami apod. Z tohoto d vodu je ve zm
regulováno i maximální
celkové procento zastav nosti stavebního pozemku.
VELIKOST STAVEBNÍCH POZEMK
Navržené velikosti stavebních pozemk jsou voleny s ohledem na stávající zástavbu tak, aby byla
zachována stávající struktura sídel a jejich historická p dorysná osnova.
Ve zm
jsou regulovány velikosti stavebních pozemk . Minimální velikost stavebních pozemk je
navržena z d vodu zachování p im ené hustoty zástavby. Zástavba je navržena tak, aby nebyl významným
zp sobem narušen krajinný charakter a aby zástavba byla dostate
rozptýlená a vytvo ila tak harmonický
celek se stávající zástavbou.
VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY
Výškové uspo ádání území je dáno obecnými závaznými podmínkami pro plochy s rozdílným zp sobem
využití v závislosti na prostorové stabilizované plochy. P i umís ování staveb je nutné brát z etel na vizuální
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podmínky, aby zm ny neovliv ovaly viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech. Výšková
hladina je ur ena max. možným po tem podlaží jednotlivých staveb na plochách s rozdílným zp sobem
využití v ešeném území.
Ve zm
je regulována výšková hladina nové zástavby. K t mto podmínkám bylo p istoupeno z d vodu
zachování okolní výškové hladiny výstavby a za len ní zastavitelných ploch do krajinného rázu. V sídlech se
nacházejí p ízemní i vícepodlažní budovy s obytným podkrovím. Z urbanistického hlediska je vhodné tuto
výškovou hladinu zachovat. Z tohoto d vodu jsou v návrhové ásti stanoveny podmínky využití udávající
výškovou hladinu - p ízemní budovy s možností obytného podkroví.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb pro
jednotlivé tematické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prost edí,
hospodá ský rozvoj a soudržnost spole enství obyvatel území. Ze zpracovaných územn analytických
podklad , vyplývají podmínky pro p íznivé životní prost edí (environmetální pilí ), pro hospodá ský rozvoj
(ekonomický pilí ) a pro soudržnost spole enství obyvatel území (sociální pilí ).
Vliv Zm ny . 1 ÚP Št pánovice na podmínky pro p íznivé životní prost edí - environmentální pilí :
- Zm na . 1 ÚP Št pánovice je koncipována se snahou o zachování p írodních hodnot území;
- jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, s p ihlédnutím na charakter
obce, urbanistickou strukturu, p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty obce;
Vliv Zm ny . 1 ÚP Št pánovice na podmínky pro hospodá ský rozvoj - ekonomický pilí :
ešení mimo hlavní zp sob využití p ipouští i možnost podnikání;
ešené území m že i v budoucnosti t žit z blízkosti m st eské Bud jovice a T ebo , které nabízí v tší
možnost pracovních p íležitostí;
Vliv Zm ny . 1 ÚP Št pánovice na podmínky pro soudržnost spole enství obyvatel území:
- Zm na . 1 ÚP Št pánovice vytvá í podmínky pro rozvoj bydlení, které umož ují širší spektrum inností
a aktivit, p ináší oživení a zpest ení struktury obce.
S ohledem na rozsah, zp sob využití i lokalizaci navrhované Zm ny . 1 ÚP Št pánovice není návrh
v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní
zdravých životních podmínek. Rozsah navržených ploch Zm nou . 1 ÚP Št pánovice je úm rný k velikosti
a významu sídla. Zm na . 1 ÚP Št pánovice neuvažuje s rozší ením nových ploch pro jiný zp sob využití.
Vzhledem ke kvalitnímu životnímu prost edí je podpo en p edevším rozvoj bydlení. ešení inženýrských sítí
a dopravního napojení je hospodárné, nedochází k nevhodným zábor m zem
lské p dy. Díky velmi
dobré dopravní dostupnosti významných center a st edních center lze však p edpokládat, že hlavním
zdrojem pracovních p íležitostí jsou m sta eské Bud jovice a T ebo . Zm na . 1 ÚP Št pánovice vytvá í
dostate né p edpoklady pro stabilizaci obyvatel.

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Zm na . 1 ÚP Št pánovice nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury z d vodu, že lokality jsou
situovány v p ímé návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu. Navržené lokality budou dopravn
obslouženy ze stávající silni ní sít . V rozvojových plochách je umožn n vznik nových místních a ú elových
komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace.
Parkování a garážování vozidel bude ešeno výhradn na vlastním pozemku. U nov navrhovaných objekt
podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé i investo i zabezpe ili pot ebný po et parkovacích
stání pro své zákazníky. Dopravní napojení zastavitelných ploch je t eba ešit prost ednictvím sít kapacitn
odpovídajících silnic nižších t íd a místních komunikací a co nejmenším po tem p ímých vjezd na silnici III.
ídy. ipojení lok. .1 na silnici I/34 bude umožn no pouze pomocí stávajících p ipojení a za spln ní
platných SN. SD R nebude investorem p ípadných úprav stávající k ižovatky.
Je nutné zajišt ní koordinace k ížení zám ru silnice I/34 s prvky ÚSES, tak aby nebyl znemožn n zám r
realizace DI.D12/1. Vymezením plochy . 9 (resp. interak ním prvkem IP 11) nesmí být znemožn na
realizace plánované úpravy silnice I/34 a nesmí být podstatným zp sobem navýšeny náklady na realizaci
této úpravy.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nedojde ke zm
koncepce vodohospodá ského ešení. Kapacita zdroj ,
kvalita vody, velikost vodojemu, dimenze ad i tlakové pom ry ve spot ebišti jsou dosta ující. V lokalitách,
kde není k dispozici ve ejná vodovodní sí , bude ešeno zásobování vodou individuáln v závislosti na
lokálních podmínkách. Pro pot eby požárních ú el slouží vodovod vybavený dostate ným množstvím
hydrant a místní vodní plochy v sídle Št pánovice.
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Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nedojde ke zm
v koncepci odkanalizování.
Do doby než prob hne rekonstrukce OV a dostavba kanaliza ní sít v sídle Št pánovice je možné povolit
na území ešené Zm nou . 1 ÚP Št pánovice na zastavitelných plochách max. 10 rodinných dom .
V sídle Skalice se ÚP Št pánovice navrhuje oddílná splašková kanalizace a její napojení s p erpáváním
na kanaliza ní sí Št pánovice. Do doby realizace splaškové kanalizace a její napojení s p erpáváním na
kanaliza ní sí Št pánovice lze umístit na území ešené Zm nou . 1 ÚP Št pánovice na zastavitelných
plochách max. 4 rodinné domy.
Nová výstavba v sídle Vranín je umožn na na území ešené Zm nou . 1 ÚP Št pánovice až po vybudování
oddílné kanalizace a OV nad rybníkem V elni ný.
Deš ové vody budou p ednostn ešeny vsakováním na pozemcích jednotlivých investor , s možností
dopln ní akumula ních jímek, p ípadn povrchovým odtokem do vodote í.
ENERGETICKÉ EŠENÍ
Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nedojde ke zm
koncepce energetického ešení. Zásobování el. energií a
plynem v lokalitách ešených Zm nou . 1 ÚP Št pánovice je ešeno v návaznosti na koncepci stanovenou
v platném ÚP Št pánovice. Lokality ešené zm nou budou napojeny na stávající rozvody nízkého nap tí
elektrické energie. Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nedojde ke zm
koncepce zásobování teplem. Budou
respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu
snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní
ovzduší.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
V rozsahu ešeného území zm ny jsou VPS i VPO znova vymezovány, i když v tomto p ípad jejich
vymezení odpovídá vymezení v ÚP p ed zm nou.
E2 - Návrh plochy pro el. vedení VN 22kV v etn trafostanice T6.
K1 - Navržená splašková kanalizace v etn erpací stanice.
DI.D12/1 - Návrh plochy pro severní obchvat Št pánovic, homogenizaci stávajícího pr tahu v sídle
Vranín a novou komunikaci na západní okraj zastav ného území T ebon (silnice I/34).

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nedojde ke zm
koncepce odpadového hospodá ství. Sou asný stav
nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy
obvykle zabezpe ují dané území komplexn , tj. vedle svozu net íd ného komunálního odpadu zajiš ují i
separovaný sb r (nej ast ji sklo, plasty, pop . papír), sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního
odpadu a svoz objemného odpadu. Ob posledn jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu
recykla ních dvor a mobilního sb ru. Lokality ešené Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nijak neovlivní tuto
stanovenou koncepci.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Zm na . 1 ÚP Št pánovice nevymezuje plochy pro dobývání nerost .

RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Orienta ní údaje z mapy radonového rizika 1: 200 000 jsou uvedeny v platném ÚP.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Ve Zm
. 1 ÚP Št pánovice jsou zohledn na všechna ochranná pásma vyskytující se v ešeném území
a jsou zakreslena v Koordina ním výkrese.
VODNÍ TOKY
Významný krajinný prvek ze zákona.
CHRÁN NÁ OBLAST P IROZENÉ AKUMULACE VOD (CHOPAV)
Celé správní území se nachází v Chrán né oblasti p irozené akumulace vod T ebo ská pánev.
OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC
Ochranné pásmo silnice I. t ídy iní 50m od osy silnice na každou stranu (mimo zastav né území) a 15 m od
osy silnice na každou stranu (mimo zastav né území) u silnice III. t ídy.
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
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V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnicích I. a
III. t ídy je nutné dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku. V p ípad nedodržení hlukových limit budou
ípadná protihluková opat ení vybudována na náklady investor této zástavby, a to mimo pozemky
stávajících silnic I/34 a III/14610.
OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH AD A KANALIZA NÍCH STOK
Podle zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm
n kterých
zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích) platí §23 Ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních
stok. K bezprost ední ochran vodovodních ad a kanaliza ních stok p ed poškozením se vymezují
ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních stok (dále jen "ochranná pásma"). Ochrannými pásmy
se rozumí prostor v bezprost ední blízkosti vodovodních ad a kanaliza ních stok ur ený k zajišt ní jejich
provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdroj podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dot ena.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn jšího líce st ny potrubí nebo kanaliza ní
stoky na každou stranu, a to:
a) u vodovodních ad a kanaliza ních stok do pr
ru 500 mm v etn - 1,5 m
b) u vodovodních ad a kanaliza ních stok nad pr
r 500 mm - 2,5 m
c) u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok o pr
ru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce
tší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vn jšího líce zvyšují
o 1,0 m.
OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKA NÍCH ZA ÍZENÍ
Celé ešené území obce se nachází v OP radioloka ního prost edku RTH T ebotovice. Ve vymezeném
území radioloka ního prost edku lze vydat územní rozhodnutí a povolit novou výstavbu p esahující výškovou
hladinu stávající zástavby jen na základ závazného stanoviska R - Ministerstva obrany, zastoupeno
VUSS Pardubice.
OP LETECKÉHO KORIDORU
ást ešeného území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany – OP leteckého koridoru LK TRA
78 Veselí, kde lze vydat územní rozhodnutí a povolit novou výstavbu p esahující výškovou hladinu stávající
zástavby jen na základ závazného stanoviska R - Ministerstva obrany, zastoupeno SEM MO,
OOÚZa PNI, odd. OÚZ Pardubice.
OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU
Pro zajišt ní bezpe nosti a spolehlivosti provozu plynovod je nutné p i provád ní zemních prací, výstavb
objekt , inženýrských sítí, z izování skládek apod. respektovat ochranná a bezpe nostní pásma
plynovodních potrubí, regula ních stanic a dalších souvisejících podzemních i nadzemních za ízení ve
smyslu Energetického zákona . 458/2000 Sb., § 68, 69, 98. Též je nutno respektovat ustanovení SN 73
6005, SN 38 64 10, SN 38 64 13.
ešeným územím prochází vysokotlaký plynovod, který má ochranné pásmo 4 m od okraje potrubí a
bezpe nostní pásmo 20 m od okraje potrubí. Ochranné pásmo regula ní stanice VTL plynovodu je 4m na
všechny strany od p dorysu, pro p ílišný detail je zakresleno v . regula ní stanice. Bezpe nostní pásmo
regula ní stanice je 10 m od objekt zástavby.
OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
ešeným územím je vedeno el. vedení VN 22kV. Uživatel území v blízkosti energetických venkovních
vedení je omezován ve své innosti ochrannými pásmy. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na
vedení a je dáno novelizovaným Energetickým zákonem nabývajícím ú innosti dne 1. 1. 2001. Ochranná
pásma jsou:
a) u nap tí od 1 kV do 35 kV v etn 1. vodi e bez izolace - 7 m.
b) u nap tí od 1 kV do 35 kV v etn 2. vodi e s izolací základní - 2 m.
c) u nap tí od 1 kV do 35 kV v etn 3. záv sná kabel. vedení - 1 m.
U stávajících el. za ízení, vybudovaných p ed ú inností tohoto zákona, z stávají p vodní ochranná pásma,
tj. u el. vedení VN 22 kV je to 10 m.
Ochranné pásmo trafostanice iní 7 m od objektu, pro p ílišný detail je zakresleno v . trafostanice.
OCHRANNÉ PÁSMO NEGATIVNÍCH VLIV ZEM
LSKÉHO AREÁLU ŽIVO IŠNÉ VÝROBY
Zm na . 1 ÚP Št pánovice vymezuje (dle vydaného rozhodnutí o ochranném pásmu - M stský ú ad Lišov)
nový rozsah ochranného pásma negativních vliv zem
lského areálu živo išné výroby ve Št pánovicích
tzn. snížení rozsahu pásma z platného ÚP.
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VZDÁLENOST 50 M OD OKRAJE LESA
Do území ešeného Zm nou . 1 ÚP Št pánovice zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa.
Ke stavbám a innostem ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemk , u nichž bude vylou eno
alternativní ešení, bude vždy vydáno závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona, které bude
závazným stanoviskem pro rozhodnutí podle zvláštních p edpis .
INTERAK NÍ PRVKY
ešeným územím prochází interak ní prvek IP 3, IP 6, IP 8 a IP 11.

l)

vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby
vymezení zastavitelných ploch

Zm na . 1 ÚP Št pánovice p ispívá k dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých
zájm na rozvoji území. Cílem obce je zajistit dostatek zastavitelných ploch pro kvalitní bydlení. Tím bude
eliminován odchod mladých ob an za bydlením do m st. Rozsah vymezení nových ploch odpovídá
sou asným pot ebám obce a nijak dramaticky nezasahuje do urbanismu p vodního sídla a respektuje
všechny limity využití území. Plochy jsou navrženy na základ konkrétních požadavk majitel pozemk a
mají reálný horizont zastav ní.
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PO ET OBYVATEL OBCE (ROKY 2000-2013)
- vždy celkový sou et k 1. 1. p íslušného roku
SNÍŽENÍ O 20% Z D VODU NECHT NÉHO SOUŽITÍ
- Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 20% z d vodu p edpokládaného necht ného
soužití obyvatel. Jedná se o skupinu zejména mladších obyvatel, kte í necht jí bydlet spole
s rodi i a
dále o skupinu rozvedených manželství. V sou asné dob se tato skupina neustále zv tšuje a lze
edpokládat, že po et t chto cenzovních domácností ješt vzroste.
SNÍŽENÍ O 20% Z D VODU NEREALIZOVATELNOSTI
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- Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 20% z d vodu p edpokládané
nerealizovatelnosti, zejména technické vybavenosti. Ze zkušeností vyplývá, že ada navržených lokalit pro
výstavbu je v návrhovém období nerealizovatelná z d vodu nesouhlasu n kterých vlastník , p es jejichž
pozemky má být vedena technická infrastruktura nebo dopravní stavba. Velmi asto se také stává, že n kte í
majitelé pozemk mají p íliš velké finan ní nároky za samotný stavební pozemek, ímž výstavb v
navrhované lokalit rovn ž zabrání. I p es ve ejné projednání návrhu ÚP se vždy nepoda í t mto problém m
edejít a tyto pozemky do návrhu nezahrnout. Lze však ze zkušenosti odhadnout, že v návrhovém období
bude z výše uvedených d vod podmín ných investic, které budou v p edm tném období obtížn
realizovatelné z ekonomických nebo z majetkoprávních d vod .
SNÍŽENÍ O 20% Z D VODU ODPADU BYTOVÉHO FONDU
- Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 20% z d vodu p edpokládaného odpadu
bytového fondu. V n kterých ástech obce se nacházejí objekty v horším stavebním stavu, ve kterých lze
edpokládat v návrhovém období s rekonstrukcí a modernizací se zmenšením obložnosti bytu. Dále lze
edpokládat, že budou postupn upravovány vícegenera ní rodinné domy na jednogenera ní s
požadavkem na z ízení nového bydlení v obci.
SNÍŽENÍ O 15% Z D VODU MOŽNOSTI P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ PLOCH
- Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 15% z d vodu p ípustného využití ploch
bydlení. V návrhu je na t chto plochách mimo hlavního využití p ipušt na zejména ob anská vybavenost,
drobná emeslná a výrobní za ízení a malá rekrea ní a sportovní za ízení.
EDPOKLÁDANÝ NÁR ST OBYVATEL OPROTI P EDCHOZÍ ÚPD
- V návrhu jsou ešeny nové plochy bydlení. Plochy jsou navrženy na základ
majitel pozemk a mají reálný horizont zastav ní.

konkrétních požadavk

EDPOKLÁDANÝ NÁR ST OBYVATEL DLE P EDCHOZÍ ÚPD
- Velká ást p edpokládaného rozvoje po tu obyvatel tvo í navržené plochy z p edchozí ÚPD. Vzhledem k
požadavku na zachování p vodní koncepce návrhu a obavám z nutnosti hrazení náhrad jsou tyto plochy
zachovány zatím v neredukované form .
Z grafu stávajícího a p edpokládaného rozvoje obyvatelstva je patrné, že navržené plochy jsou dosta ující.
Do navrženého ešení byly p evzaty všechny plochy dle platného ÚPD s tím že nov uvažované zábory ZPF
jsou pouze lokální, kterými jsou uspokojeny požadavky místních ob an .

m)

vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby
jejich vymezení

Zm nou . 1 ÚP Št pánovice nejsou stanoveny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly ešeny v
zásadách územního rozvoje.

n)

ZEM

vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

lský

LSKÝ P DNÍ FOND

ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI
DOKUMENTACE
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem Zm ny . 1 ÚP Št pánovice, zabírající
zem
lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur
v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.
INVESTICE DO P DY
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . Ve Zm
. 1 ÚP Št pánovice
nebudou v zásad ovlivn ny hydrologické pom ry. Dojde-li p i realizaci navrhovaných zábor k zásahu
do meliora ního za ízení, je nutné p i zahájení výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby
nedocházelo k podmá ení objekt a k porušení tohoto hospodá ského díla p i výstavb .
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BONITOVANÉ P DN EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
Výchozím podkladem ochrany zem
lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované
dn ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou
kombinaci skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy
ochrany zem
lské p dy. P íklad kódu BPEJ : 74702 (7 - klimatický region, 47 - hlavní p dní jednotka,
charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru skeletovitosti, hloubky
dního profilu a vláhového režimu v p
, 02 - íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy).
DNÍ JEDNOTKY V EŠENÉM ÚZEMÍ
Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem
oglejené na svahových
HPJ 47
(polygenetických) hlínách, st edn t žké, ve spodin t žší až st edn skeletovité, se
sklonem k do asnému zamok ení
Pseudogleje modální, kambizem oglejené na leh ích sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnok ídové a tercierní uloženiny), asto s p ím sí eolického materiálu,
HPJ 52
zpravidla jen slab skeletovité, zrnitostn st edn t žké leh í až lehké, se sklonem k
do asnému p evlh ení
Pseudogleje pelické planické, kambizem oglejené na t žších sedimentech limnického
HPJ 53
tercieru (sladkovodní svrchnok ídové a tercierní uloženiny), st edn t žké až t žké, pouze
ojedin le st edn skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamok ené
CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY
III. Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr
rnou produk ní
schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro p ípadnou
výstavbu.
IV. Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr
rnou produk ní schopností v rámci
íslušných klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Celkový zábor ZPF
(ha)

orná
da

B-7

Plocha bydlení

0,05

0

0,05

0,05

0

0

0

0,05

0

0

B-8

Plocha bydlení

0,06

0

0,06

0,06

0

0

0

0,06

0

0

B-10

Plocha bydlení

1,44

0

1,44

1,44

0

0

0

0,57 0,87

0

B-25

Plocha bydlení

1,74

0,08

1,66

0

1,66

0

0

1,66

0

0

B-27

Plocha bydlení

0,10

0

0,10

0

0,10

0

0

0,10

0

0

B-28

Plocha bydlení

0,16

0

0,16

0,16

0

0

0

0,16

0

0

B-29

Plocha bydlení

0,16

0,02

0,14

0

0,14

0

0

0,14

0

0

B-30

Plocha bydlení

0,14

0

0,14

0

0,14

0

0

0,02 0,12

0

3,85

0,10

3,75

1,71

2,04

0

0

2,76 0,99

0

0,27

0,02

0,25

0,11

0,14

0

0

0,25

0

3,58

0,08

3,50

1,60

1,90

0

0

2,51 0,99

0,13

0

0,13

0,13

0

0

0

0

0,13

0

0,13

0

0,13

0,13

0

0

0

0

0,13

0

Ozna ení plochy

Zábor
nezem
lských
ploch (ha)

lský p dní fond“

Celková vým ra
lokality
(ha)

Tabulka „Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem

Zp sob využití plochy

Plochy bydlení celkem
Plochy bydlení celkem
- zábor p dního fondu v ÚP
Plochy bydlení celkem
- zábor kde byl již proveden

R-31

Plocha rekreace - soukromá
zele

Plochy rekreace - soukromá zele
celkem

Zábor ZPF
podle
jednotlivých
kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd
ochrany (ha)

trvalé
travní
porost.

I.

II.

III.

IV.

V.

0

0

Stránka 29 z 34

Celková vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem
lských
ploch (ha)

Celkový zábor ZPF
(ha)

0,13

0

0,13

0,13

0

0

0

0

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,25

0,01

0,24

0

0,24

0

0

0,24

0

0

0,25

0,01

0,24

0

0,24

0

0

0,24

0

0

0,25

0,01

0,24

0

0,24

0

0

0,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,46

0,15

0,31

0

0,31

0

0

0,31

0

0

0,02

0

0,02

0

0,02

0

0

0,02

0

0

0,48

0,15

0,33

0

0,33

0

0

0,33

0

0

0,02

0

0,02

0

0,02

0

0

0,02

0

0

0,46

0,15

0,31

0

0,31

0

0

0,31

0

0

VS-1 Plochy výroby a skladování
Plochy výroby a skladování
celkem
Plochy výroby a skladování
celkem - zábor p dního fondu v ÚP
Plochy výroby a skladování
celkem - zábor kde byl již proveden

2,41

0,31

2,10

0

0

0

2,10

0

0

2,10

2,41

0,31

2,10

0

0

0

2,10

0

0

2,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,41

0,31

2,10

0

0

0

2,10

0

0

2,10

SV-5 Plocha smíšená výrobní
Plochy smíšené výrobní
celkem
Plochy smíšené výrobní
celkem - zábor p dního fondu v ÚP
Plochy smíšené výrobní
celkem - zábor kde byl již proveden

0,10

0,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0,10

0,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0,10

0,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZÁBOR ZPF CELKEM

7,22

0,67

6,55

1,84

2,61

0

Celkem - zábor p dního fondu v ÚP

0,77

0,13

0,64

0,24

0,4

0

Ozna ení plochy

orná
da

Zp sob využití plochy

Plochy rekreace - soukromá zele zábor p dního fondu v ÚP
Plochy rekreace - soukromá zele zábor kde byl již proveden
SO-1 Plochy smíšené obytné
Plochy smíšené obytné
celkem
Plochy smíšené obytné
celkem - zábor p dního fondu v ÚP
Plochy smíšené obytné
celkem - zábor kde byl již proveden

VP-6

Plochy ve ejných
prostranství

Plochy ve ejných
prostranství
Plochy ve ejných prostranství
celkem
Plochy ve ejných prostranství
celkem - zábor p dního fondu v ÚP
Plochy ve ejných prostranství
celkem - zábor kde byl již proveden
VP-20

Zábor ZPF
podle
jednotlivých
kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd
ochrany (ha)

trvalé
travní
porost.

I.

II.

III.

IV.

V.

2,10 3,33 1,12 2,10
0

0,51 0,13

0

Celkem - zábor kde byl již proveden
6,45
0,54
5,91
1,60
2,21
0
2,10 2,82 0,99 2,10
Plocha B-14 je vyhodnocena z hlediska záboru ZPF v platném ÚP Št pánovice. Plocha B-14 nebyla
vyhodnocena z hlediska záboru ZPF ve Zm
. 1 ÚP Št pánovice z d vodu, že se z ásti plochy B-14
(p. . 473/2) vypouští nutnost po ízení územní studie z ÚP Št pánovice.
Plocha B-26 nebyla vyhodnocena z hlediska záboru ZPF z d vodu, že se jedná o p estavbu.
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Plocha ve ejných prostranství VP-6 z platného ÚP má zábor ZPF 1,49 ha. Zm na . 1 ÚP Št pánovice ást
této plochy zmenšuje na velikost 0,31 ha a ást se m ní na plochu B-27 o vým e 0,10 ha, zbytek se vrací
zp t do ZPF 1,08 ha.
Plocha ve ejných prostranství VP-10 z platného ÚP má zábor ZPF 1,06 ha. Zm na . 1 ÚP Št pánovice ást
této plochy (0,58 ha) je zahrnuto do plochy B-25, zbytek se vrací zp t do ZPF 0,48 ha.
Plocha ve ejných prostranství VP-5 z platného ÚP má zábor ZPF 0,27 ha. Zm na . 1 ÚP Št pánovice vrací
zp t do ZPF.
Zm na . 1 ÚP Št pánovice celkov vrací zp t do ZPF 1,19 ha (1,08 + 0,48 + 0,27- 0,64).

ZD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF
i zpracování Zm ny . 1 ÚP Št pánovice bylo hledáno nejvýhodn jší ešení jak z hlediska ochrany ZPF,
tak i z hlediska ostatních obecních zájm . O ekává se nár st požadavk na trvalé bydlení. A to z d vodu
dobré dostupnosti do zam stnání, jelikož obec Št pánovice se nachází v blízkosti m sta eské Bud jovice
a T ebo . Lokality jsou do Zm ny . 1 ÚP Št pánovice navrhovány s ohledem jak na majetkoprávní vztahy a
dopravní a technickou infrastrukturu, tak i s ohledem na zábor ZPF.
Navrhované zábory ZPF lze z hlediska záboru rozd lit do dvou skupin s obecným koncep ním
zd vodn ním:
•
První skupinu tvo í zábory ZPF, které byly již schválené v sou asn platném ÚP Št pánovice.
V uvedených tabulkách zvýrazn no šediv .
•
Druhou skupinu tvo í nové zábory ZPF, které jsou navrženy nad rámec sou asn platného ÚP
Št pánovice z d vod koncepce rozvoje a pot eb správního území Št pánovice. Do této skupiny lze
zahrnout požadavky nových zábor ZPF z hlediska rozši ování stabilizovaných ploch. V uvedených
tabulkách celkový navýšený zábor p dního fondu ve Zm
. 1 ÚP Št pánovice oproti ÚP Št pánovice
zvýrazn n žlut . Všechny plochy byly v návrhu dopln ny z d vod požadavk vlastník pozemk ,
požadavk obce a z d vod ucelení zem
lsky obd lávaných ploch.
B-7 - Lokalita se nachází na jižním okraji sídla Št pánovice u silnice III. t ídy. Je ur ena pro výstavbu RD a je
v dosahu inženýrských sítí. Plocha B-7 je rozší ena oproti ÚP Št pánovice o 0,05ha. Lokalita je za azena do
III. t ídy ochrany.
B-8 - Zastavitelné území je situováno v jižní ásti sídla, podél silnice III. t ídy. Plocha navazuje na zastav né
území a sjednocuje roztroušenou zástavbu podél komunikace. Lokalita je vhodná k zástavb p edevším z
vodu dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Návrhem dojde k ucelení sídla a
zarovnání zastav ného území. Plocha B-8 je rozší ena oproti ÚP Št pánovice o 0,06ha. Lokalita je za azena
do III. t ídy ochrany.
B-10 - Plocha bydlení se nachází v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice. Na ploše B-10 je vypušt na nutnost
po ízení územní studie z ÚP Št pánovice. Sou asn se s tím ruší plocha VP-7, která je za len na do plochy
B-10. Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným zábor m zem
lské p dy, ešení
inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné. Lokalita je za azena do III. a IV. t ídy ochrany.
Lokalita byla již vyhodnocena ve schválené ÚPD.
B-25 - Plocha bydlení se nachází ve východní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na zastav né území.
Plocha B-25 je navržena z ásti plochy ve ejných prostranství (VP-10) a plochy výroby a skladování (VS-2).
Lokalita je vhodná z d vodu již nezasahujícího ochranného pásma negativních vliv zem
lského areálu
živo išné výroby, které bylo nov vymezeno dle vydaného rozhodnutí o ochranném pásmu - M stský ú ad
Lišov. Realizace staveb pro bydlení, je možná pouze za podmínky, že investor jednozna
prokáže spln ní
hygienických limit hluku pro chrán ný venkovní prostor, chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný
vnit ní prostor staveb ze stávajících ploch výroby a skladování. V p ípad umíst ní lokality pro chrán nou
bytovou zástavbu v návaznosti na zastavitelnou plochu výrobního charakteru nutno vytvo it dostate nou
územní rezervu pro realizaci p ípadných protihlukových opat ení. Nedochází k narušování p írodního
prost edí a k nevhodným zábor m zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je
hospodárné. Lokalita je za azena do III. t ídy ochrany a ást lokality se nachází na nezem
lské p
.
Lokalita byla již vyhodnocena ve schválené ÚPD.
B-27 - Plocha bydlení se nachází v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na zastav né
území. Plocha B-27 je navržena z ásti plochy ve ejných prostranství (VP-6). Lokalita je vhodná z d vodu již
nezasahujícího ochranného pásma negativních vliv zem
lského areálu živo išné výroby, které bylo nov
vymezeno dle vydaného rozhodnutí o ochranném pásmu - M stský ú ad Lišov. Nedochází k narušování
írodního prost edí a k nevhodným zábor m zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního
napojení je hospodárné. Lokalita je za azena do III. t ídy ochrany. Lokalita byla již vyhodnocena ve
schválené ÚPD.
B-28 - Plocha bydlení se nachází v severovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na stávající
zástavbu. Plocha B-28 je navržena z ásti plochy ve ejných prostranství (VP-12). Dopravní obsluha je
navržena ze stávající plochy bydlení. Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným zábor m
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zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné. Lokalita je za azena do III.
ídy ochrany. Lokalita byla již vyhodnocena ve schválené ÚPD.
B-29 - Plocha bydlení se nachází v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na zastavitelnou plochu.
Plocha B-29 navazuje na plochu bydlení B-6. Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným
zábor m zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné. Lokalita je
za azena do III. t ídy ochrany a ást lokality se nachází na nezem
lské p
.
B-30 - Plocha bydlení se nachází v sídle Skalice, plocha navazuje na zastavitelnou plochu. Podél p íjezdové
komunikace do sídla Skalice se vyskytuje roztroušená zástavba. Situováním návrhu podél komunikace je
zajišt no dobré napojení na inženýrské sít . Plocha B-30 navazuje na plochu bydlení B-21. Nedochází k
narušování p írodního prost edí a k nevhodným zábor m zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a
dopravního napojení je hospodárné. Lokalita je za azena do III. a IV. t ídy ochrany. Lokalita byla již
vyhodnocena ve schválené ÚPD.
RZ-31 - Plocha rekreace - soukromá zele se nachází jižn od sídla Skalice, plocha navazuje na zastav né
území. Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným zábor m zem
lské p dy, ešení
inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné. Lokalita je za azena do IV. t ídy ochrany.
SO-1 - Plocha smíšená obytná se nachází v sídle Št pánovice v zastav ném území. Lokalita je navržena
podél silnice I/34, kde je vhodn umožn no širší spektrum inností a aktivit. Lokalita bude napojená ze
stávající místní komunikace. Nedochází k narušování p írodního prost edí a k nevhodným zábor m
zem
lské p dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné. Lokalita je za azena do III.
ídy ochrany a ást lokality se nachází na nezem
lské p
.
VP-6 - Plocha ve ejných prostranství se nachází v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha je sou ástí plochy
VS-1. Pás zelen odd lí plochu výroby a skladování, a to nejen z estetických, ale i hygienických d vod .
Velikost plochy VP-6 je zmenšena oproti platnému ÚP. Lokalita je za azena do III. t ídy ochrany a ást
lokality se nachází na nezem
lské p
. Lokalita byla již vyhodnocena ve schválené ÚPD.
VP-20 - Plocha ve ejných prostranství se nachází v jižní ásti sídla Št pánovice, plocha je sou ástí plochy
B-29. Návrhová plocha je navržena v ochranném pásmu silnice III. t ídy. P edpokládá se osázení plochy
izola ní zelení a dopln ní stávající aleje, ímž dojde k eliminaci negativních vliv z dopravy. Lokalita je
za azena do III. t ídy ochrany a ást lokality se nachází na nezem
lské p
.
VS-1 - Plocha výroby a skladování se nachází v jihovýchodní ásti sídla Št pánovice, plocha navazuje na
stávající plochu výroby a skladování. Jedná se o plochu ešenou v platném ÚP Št pánovice a její velikost se
nem ní. Zm nou . 1 je ešena z d vodu nového vymezení OP, které již nezasahuje do plochy VS-1. Ze
severovýchodní strany je vymezena ochranným pásmem el. vedení. Z ostatních stran místními
komunikacemi, od kterých je odd lená pásem ve ejného prostranství VP-6. Návrh rozši uje stávající výrobní
areál, navazuje na zastav né území. Hranice negativních vliv (nap . hluk, prašnost apod.) bude max. na
hranici této plochy rozdílného využití území (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy
z t chto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chrán ného venkovního prostoru
staveb. Lokalita je za azena do III. t ídy ochrany a ást lokality se nachází na nezem
lské p
. Lokalita
byla již vyhodnocena ve schválené ÚPD.
SV-5 - Plocha smíšená výrobní se nachází jihovýchodn sm rem od sídla Št pánovice u osady Vranín,
plocha navazuje na stávající plochu výroby a skladování. Nedochází k nevhodným zábor m zem
lské
dy, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné. Lokalita se nachází na nezem
lské
.
Ve Zm
. 1 ÚP Št pánovice byly respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu.
V p ípadech, kdy došlo k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem,
za použití princip územního plánování.

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Ve Zm
. 1 ÚP Št pánovice není uvažováno se záborem pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
Do území ešeného Zm nou . 1 ÚP Št pánovice zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa.
Ke stavbám a innostem ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemk , u nichž bude vylou eno
alternativní ešení, bude vždy vydáno závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona, které bude
závazným stanoviskem pro rozhodnutí podle zvláštních p edpis .

o)

návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách

V rámci ve ejného vystavení a ve ejného projednání návrhu zm ny . 1 ÚP byla uplatn na 1 námitka 2
vlastník podle § 52 odst. (2) stavebního zákona dot eného návrhem ešení.

Stránka 32 z 34

.

Autor:

Autentický text:

1.

Ing.
Daniel
Kor ák
Ing. Anna
Kor áková,
Libínská 249,
Št pánovice

Námitky k zadání územního plánu resp. návrhu
zm ny .1 územního plánu Št pánovice

29.3.2016

Rozhodnutí:

Tímto sd lujeme námitky k zadání územního plánu
resp. návrhu zm ny . 1 územního plánu Št pánovice.
Uvedené pozemky nejsou
v ešeném území zm ny .
Jako vlastníci pozemk parc. . 282, 307/4, 291, 298 a 1 ÚP Št pánovice.
299 nesouhlasíme s jejich p ípadným, ani áste ným,
využití na ve ejná prostranství, komunikace nebo jiné V platném ÚP z stávají
ve ejné ú ely.
uvedené pozemky
sou ástí lokality B 12 Tyto pozemky hodláme i nadále hospodá sky využívat plocha bydlení
k jejich p vodnímu ú elu, chovu hospodá ských zví at a
el. V p ípad zástavby p ilehlých pozemk by mohlo
dojít ke kolizi zájmu chovatel v el, hospodá ských
Zm na .1 ÚP nem že
zví at a nov p íchozích obyvatel.
ešit kapacitu stávajících
komunikací.
V p ípad plánované zástavby K libínské stran mimo
výše uvedené je nedostate ná kapacita p íjezdových
komunikací. P íjezd do ulice U P ehrady z ulice V následné projektové
ebo ská je velmi komplikovaný již nyní. Ulice U dokumentaci návrhových
ehrady je úzká a p i výjezdu osobního vozidla na ulici ploch pro bydlení budou
ebo ská není možné provést plynulé a bezpe né dodrženy ší ky komunikací
odbo ení z T ebo ské do ulice U P ehrady již nyní a dle zákona a vyhlášek.
obrácen .
Ostatní p íjezdové komunikace od Skalic, pop . p es
bývalý zem
lský areál k pozemk m plánované
zástavby podle našeho názoru nespl ují taktéž
požadované normy. Zvýšení dopravního vytížení v etn
obsluhy
realizovaných
staveb
m že
vyústit
v nepr jezdnost dot ených komunikací, pop . zvýšení
dopravní nehodovosti.
Stejn tak bude pravd podobn dot ena p ístupnost
zem
lských a lesních pozemk , v lokalit K libínské
stran , které jsou doposud p ístupny komunikací mezi
vodárnou a bývalým zem
lským areálem. P ístup
zem
lských a lesních pozemk „ulicí“ Libínská není
možný z d vodu vedení obecní cesty mimo obecní
pozemky.

Rozhodnutí:
Námitka se navrhuje nevyhov t.
Od vodn ní:
Uvedené pozemky nejsou v ešeném území zm ny . 1 ÚP Št pánovice. V platném ÚP z stávají uvedené
pozemky sou ástí lokality B 12 - plocha bydlení.
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Zm na

.1 ÚP nem že ešit kapacitu stávajících komunikací.

V následné projektové dokumentaci návrhových ploch pro bydlení budou dodrženy ší ky komunikací dle
zákona a vyhlášek.

p)

vyhodnocení uplatn ných p ipomínek

K ve ejnému projednání návrhu zm ny . 1 ÚP Št pánovice dne 30.3.2016 a dále v zákonné lh
podání p ipomínek a námitek nebyly vzneseny žádné p ipomínky.

pro

q)

Údaje o po tu list od vodn ní územního plánu a po tu výkres
ipojené grafické ásti

1.

Dokumentace od vodn ní Zm ny . 1 ÚP Št pánovice obsahuje v originálním vyhotovení 16 list
textové ásti.
Grafická ást od vodn ní Zm ny . 1 ÚP Št pánovice je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné
povahy jako p íloha . 2 a obsahuje celkem 3 výkresy.

2.

SEZNAM P ÍLOH - OD VODN NÍ:
4. Koordina ní výkres
5. Výkres širších vztah
6. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu

k n mu

1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000

POU ENÍ:
Proti tomuto opat ení obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního ádu podat opravný prost edek.
UPOZORN NÍ:
Zm na . 1 ÚP Št pánovice je v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona uložen u obce Št pánovice,
etn doklad o jeho po izování; opat ený záznamem o ú innosti je poskytnut stavebnímu ú adu Magistrátu
sta eské Bud jovice, odboru územního plánování Magistrátu m sta eské Bud jovice a odboru
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic, Krajský ú ad – Jiho eský kraj.
Údaje o vydané Zm
. 1 ÚP Št pánovice a místech, kde je možné do této územn plánovací
dokumentace a její dokladové ásti nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona
uve ejn ny na webových stránkách obce Št pánovice http://www.stepanovice.eu/

………………………………………
Ing. Václav Kopa ka
starosta obce

………………………………………
Ing. Vladislav Ludvík
místostarosta obce
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