Ing. arch. Dominik Dan k
Hosín 165, Hluboká nad Vltavou 373 41, tel.: +420 737 048 203, danek.do@seznam.cz

ZM NA . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Hor ápsko
TEXTOVÁ ÁST
Datum: íjen 2022

Paré íslo:

1

návrh pro ve ejné projednání

……………….……..………...
Ing. arch. DOMINIK DAN K

ZÁZNAM O Ú INNOSTI
Datum nabytí ú innosti:
Po izovatel:

Správní orgán, který zm nu ÚP vydal:

OBECNÍ Ú AD HOR ÁPSKO
Ing. MIROSLAV SLÁDEK
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele
Razítko a podpis:

ZASTUPITELSTVO OBCE HOR ÁPSKO

Razítko a podpis:

Obsah
NÁVRH ZM NY . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ....................................................................................................5
OD VODN NÍ ZM NY . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ........................................................................................7
a)
b)
c)

postup po ízení a zpracování územního plánu........................................................................................7
vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území........................................... 7
soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem .....................................................................................................................................7
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 ....... 8
e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních
edpis ................................................................................................................................................. 8
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 ............... 9
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 ........................................... 9
h) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona ......................................................... 9
i) sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením závažných d vod , pokud
které požadavky nebo podmínky zohledn ny nebyly .......................................................................... 9
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)....................................................................................................9
k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty............................................................. 9
l) vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných
ploch.................................................................................................................................................... 11
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 ................................................... 11
n) vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
lský p dní fond
a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa ................................................................................................. 12
o) návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách........................................................................................... 14
p) vyhodnocení uplatn ných p ipomínek .................................................................................................. 14
q) srovnávací text s vyzna ením zm n ..................................................................................................... 15

OBEC HOR ÁPSKO
Zastupitelstvo obce Hor ápsko, p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále též jen „stavební zákon“), za použití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, § 13, § 16 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní pozd jších zm n
a p edpis (dále též jen „vyhláška 500“)

vydává
Zm nu . 1 Územního plánu HOR ÁPSKO
(dále též jen „Zm na . 1 ÚP Hor ápsko“) formou opat ení obecné povahy
schváleného usnesením Zastupitelstva obce Hor ápsko . ................., jehož závazná ást byla vydána
obecn závaznou vyhláškou dne ...................... s ú inností od ....................... ve zn ní jeho pozd jších zm n
a úprav, v rozsahu návrhové ásti dokumentace, upravené na základ výsledku projednání podle § 50 až
§ 53 stavebního zákona ve vazb na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4) stavebního zákona a podle § 171 až
§ 174 správního ádu, kdy rozsah m
ných ástí územního plánu, ve kterých je zm na vydávána podle
§ 16 vyhlášky 500/2006 Sb., je roven ešenému území zm ny vyzna enému v grafické a textové ásti.

NÁVRH ZM NY . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zm nou . 1 ÚP Hor ápsko se m ní Územní plán Hor ápsko takto:

c)

urbanistická koncepce, v etn
urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému
sídlení zelen
v podkapitole "Urbanistická koncepce" se nahrazuje text "výroby a skladování - výrobu nerušící, obchod
a služby" ve t etím odstavci textem: "smíšené obytné - bydlení venkovské"
do podkapitoly "Urbanistická koncepce" se vkládá do tabulky "Plochy zastavitelné" plocha BV7:
BV7

plochy smíšené obytné - bydlení venkovské

v podkapitole "Urbanistická koncepce" se v tabulce "Plochy p estavby" nahrazuje ozna ení plochy "VN1"
ozna ením "BV6" a text "výroby a skladování - výroba nerušící, obchod a služby" se m ní na "smíšené
obytné - bydlení venkovské"
v podkapitole "Urbanistická koncepce - Dopravní infrastruktura" se nahrazuje na konci tvrtého odstavce
ozna ení plochy "VN1" ozna ením "BV6"

d) koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umis ování, vymezení
ploch a koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení podmínek
pro jejich využití
za podkapitolu "Železni ní doprava" se vkládá text:
"Zatížení území hlukem
Na ploše BV7, která je navržena v blízkosti silnice III. t ídy a dráhy, a je zde možné zatížení hlukem
z dopravy, bude možné bydlení za podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat
hygienické limity. V rámci následujících správních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení
hlukem a na základ posouzení navrhnout pot ebná technická opat ení."
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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 umís 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)
do podkapitoly "Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití" se vkládají do
podmínek pro využití ploch smíšených obytných - bydlení venkovské (BV) dopl ující podmínky:
"Lokalita BV6 - dopl ující podmínky:
Pro zm nu zp sobu využití na plochu smíšenou obytnou - bydlení venkovské je podmínkou vybudování
místní komunikace DI2.
Lokalita BV7 - dopl ující podmínky:
Lokalita je ur ena pro max. 4 rodinné domy. Na ploše je možná realizace výstavby za podmínky, že bude
v následujících správních ízeních posouzeno p ípadné zasažení hlukem z dopravy, budou navržena
pot ebná technická opat ení a hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity."
v podmínkách pro využití ploch výroby a skladování - výroba nerušící, obchod, služby (VN) se ruší
dopl ující podmínky pro plochu VN1:
"Lokalita VN1 - dopl ující podmínky:
Pro transformaci této lokality a její nové využití je podmínkou vybudování místní komunikace DI2.
V p ípad umíst ní do lokality provoz s hlukovou zát ží bude zohledn n vliv hluku na stávající obytnou
zástavbu."

Grafická ást zm ny . 1 se skládá z níže uvedených výkres :
1. Výkres základního len ní
2. Hlavní výkres

1 : 5 000
1 : 5 000
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OD VODN NÍ ZM NY . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
a)

postup po ízení a zpracování územního plánu

Bude dopln no po izovatelem.

b)

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

Obec v systému osídlení
Zm nou . 1 ÚP Hor ápsko nedochází ke zm nám.
Širší vztahy na úseku dopravní a technické infrastruktury
Zm nou . 1 ÚP Hor ápsko nedochází ke zm nám.
Širší vztahy ÚSES a p írodních systém
Zm nou . 1 ÚP Hor ápsko nedochází ke zm nám.
Území ešené Zm nou . 1 ÚP Hor ápsko nemá vliv na sousední správní území, nebo
nemají p ímou vazbu na správní území sousedících obcí.
Veškeré požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztah
ve Výkresu širších vztah .

ešené lokality

v území jsou zobrazeny

Z hlediska širších vztah v území nebude mít Zm na . 1 ÚP Hor ápsko žádný negativní dopad.

c)

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

VYHODNOCENÍ SOULADU S REPUBLIKOVÝMI PRIORITAMI DLE POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE R
Zm na . 1 ÚP Hor ápsko není v rozporu s Politikou územního rozvoje
aktualizací (dále jen „APÚR“).

eské republiky ve zn ní platných

Dle APÚR vyplývá pro území obce Hor ápsko následující:
Zm na územního plánu vychází z republikových priorit územního plánování pro zajišt ní udržitelného
rozvoje území formulované v kap. 2 APÚR.
Specifické oblasti - viz kap. 4 APÚR
Správní území obce Hor ápsko se nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální
problém ohrožení suchem.
Zm na . 1 ÚP Hor ápsko rozvojovou oblast SOB9 respektuje.
ešení Zm ny . 1 ÚP Hor ápsko je zpracováno v souladu s Politikou územního rozvoje
republiky ve zn ní platných aktualizací.

eské

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Ze Zásad územního rozvoje St edo eského kraje ve zn ní platných aktualizací (dále jen „AZÚR“) vyplývá
pro území ešené Zm nou . 1 ÚP Hor ápsko následující:
Stanovení priorit
viz kap. 1. AZÚR

územního

plánování

kraje

pro

zajišt ní

Zm na . 1 stanovené priority územního plánování kraje respektuje.
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udržitelného

rozvoje

území

-

Up esn ní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a civiliza ních
hodnot území kraje - viz kap. 5. AZÚR
Ve správním území obce Hor ápsko se nachází tyto prvky ÚSES vymezené AZÚR:
- regionální biokoridor Podtochovický rybník - Vl ava - RK1610.
Zm na . 1 ÚP Hor ápsko nezasahuje do prvk ÚSES vymezených dle AZÚR.
Vymezení cílových charakteristik krajiny - viz kap. 6. AZÚR
Krajina ešeného území je dle Zásad územního rozvoje SK klasifikována jako krajina relativn vyvážená
N19 (relativn pestrá skladba zastoupených druh pozemk ; nep evažují ani ekologicky labilní ani
ekologicky stabilní plochy).
Zm na . 1 ÚP Hor ápsko respektuje zásady stanovené AZÚR pro využívání území daného základního typu
krajiny.
Zm na . 1 ÚP Hor ápsko je zpracována v souladu se Zásadami územního rozvoje St edo eského
kraje ve zn ní platných aktualizací.

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

Návrh Zm ny . 1 ÚP Hor ápsko je zpracován s ohledem na vytvá ení p edpoklad pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území zabezpe ením vyváženého vztahu hospodá ského rozvoje, sociální soudržnosti
a kvalitních životních podmínek.
Navržené ešení nemá negativní vliv na architektonické a urbanistické hodnoty v území. S ohledem
na p edm t ešení nemá zm na . 1 ÚP zásadní dopad na koncepci rozvoje území obce, ochrany rozvoje
hodnot, které jsou dané dle ÚP Hor ápsko, a které z stávají v platnosti i pro území zm ny.
Zm na . 1 ÚP Hor ápsko je v souladu s cíli územního plánování vymezenými v § 18 stavebního zákona
a taktéž v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v § 19 stavebního zákona, nebo respektuje
koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky území, které byly stanoveny ve vydaném
ÚP Hor ápsko:
- 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 Hor ápsko je zpracována v souladu se zákonem . 350 ze dne 19. zá í 2012, kterým se m ní
zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších
edpis , a n které související zákony o územním plánování a stavebním ádu (stavebního zákona),
ve zn ní pozd jších p edpis a vyhlášek . 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti a 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území v platném zn ní. Jednotlivé plochy jsou len ny dle § 4 až 19
vyhlášky 501.
Textová ást návrhu zm ny územního plánu obce je zpracována tak, že byla dopln na pouze ást, kde
navrhované ešení vyvolalo její úpravu. Textová ást od vodn ní zm ny je zpracována dle p ílohy 7 II.
vyhlášky . 500 v kombinaci s § 53 stavebního zákona. Jako poslední kapitola ásti od vodn ní je vložena
závazná ást ešení Územního plánu Hor ápsko s vyzna enou úpravou vyvolanou zm nou.
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Zm na je po izována osobou spl ující kvalifika ní p edpoklady pro územn plánovací innost a zpracována
osobou oprávn nou k vybrané innosti ve výstavb .

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

Bude dopln no po izovatelem.

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 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

Zm na . 1 ÚP Hor ápsko byla po izována zkráceným postupem v souladu s § 55a a 55b stavebního
zákona. Ze stanovisek uplatn ných podle § 55a odst. (2) písm. d) a e) stavebního zákona nevyplynula
pot eba zpracování vyhodnocení vliv na životní prost edí - viz kapitola g) tohoto od vodn ní. Vyhodnocení
vliv území na udržitelný rozvoj území tudíž nebylo zpracováno a stanovisko krajského ú adu podle § 55b
odst. (5) stavebního zákona nebylo uplatn no.

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

Vzhledem ke skute nosti, kdy nebylo krajským ú adem v uplatn ném stanovisko podle § 55a odst. (2) písm.
d) a e) stavebního zákona požadováno posoudit zm nu . 1 ÚP Hor ápsko z hlediska vliv na životní
prost edí a stejn tak byl podle výše uvedeného paragrafu vylou en významný vliv na evropsky významnou
lokalitu a pta í oblast, nebylo provedeno vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území. Stanovisko krajského
adu podle § 55b odst. (5) stavebního zákona tak nemohlo být uplatn no.

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 Hor ápsko respektuje schválené zadání a pokyny po izovatele, v etn vyhodnocení
požadavk dot ených orgán , krajského ú adu a obce 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
vyhlášek v platném zn ní. Zm na je v souladu s jednotlivými kapitolami zadání Zm ny . 1 ÚP Hor ápsko,
nebo respektuje APÚR, AZÚR, 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 p edpis . V zadání Zm ny . 1 ÚP Hor ápsko nebylo požadováno variantní
ešení.

k)

komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty

vodem po ízení Zm ny . 1 ÚP Hor ápsko jsou individuáln podané žádosti o zm nu územního plánu.
Vhodnost požadavk byla komplexn prov ena a projednána. Požadavky byly hodnoceny p edevším
z hlediska urbanistického, byl prov en st et s limity pro využití území a st et s hodnotami v území.
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edm tem zm ny je plocha p estavby z plochy výroby a skladování - výroba nerušící, obchod a služby na
plochu smíšenou obytnou - bydlení venkovské a návrh nové zastavitelné plochy smíšené obytné - bydlení
venkovské v proluce v zastav ném území severn od sídla Hor ápsko.
ešení zm ny . 1 nem že zásadn ovlivnit urbanistickou koncepci schváleného ÚP Hor ápsko.
Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení je zpracováno v rozsahu m
ných ástí územního plánu.
OD VODN NÍ P IJATÉHO

EŠENÍ

Navrhovaná Zm na . 1 ÚP Hor ápsko nem ní koncepci vydaného územního plánu. Navrhované ešení
vychází z konkrétních individuáln podaných požadavk .
Vzhledem k charakteru koncepce zám
je Zm na . 1 ÚP Hor ápsko po izována zkráceným postupem
dle § 55a stavebního zákona.
OD VODN NÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE
Urbanistická koncepce jednotlivých sídel, jakožto celku, je respektována. Zm na . 1 i p es díl í úpravy
zachovává kontinuitu vývoje obce. Rovn ž žádný ze zám
není v zásadním rozporu z hlediska
udržitelného rozvoje území, ochrany p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot území a ostatních
podmínek daných zákonnými p edpisy.
Zastav né plochy v ešeném území se využívají hlavn jako plochy pro bydlení v rodinných domech.
Navrhované objekty na plochách bydlení budou p izp sobeny venkovskému charakteru, charakteru
zástavby (prostorové a hmotové za len ní s ohledem na krajinný ráz a umíst ní staveb v etn úprav jejich
okolí do krajiny tak, jak je typické dle místních podmínek) a budou respektovat ochranu krajinného rázu.
Zm ny v jednotlivých plochách nemají související vlivy, které by m ly negativní dopad na nejbližší okolí.
Zastavitelné plochy a plochy p estavby vymezené Zm nou . 1 ÚP Hor ápsko
BV6 - plocha smíšená obytná - bydlení venkovské - v západní ásti sídla Hor ápsko, jedná se o plochu
estavby ze stávajícího brownfieldu. Plocha slouží k dalšímu rozvoji obce. Je navržena s cílem stabilizace
po tu a struktury obyvatelstva obce Hor ápsko, p edcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného
zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostate ného a odpovídajícího rozsahu nových ploch
pro bydlení. Výhodou je dále i možné p irozené navázání na stávající urbanistickou strukturu okolních
obytných ploch a také možnost snadného napojení nové zástavby na sít technického vybavení v okolí bez
nutnosti vyvolání zásadních investic do ve ejné infrastruktury.
BV7 - plocha smíšená obytná - bydlení venkovské - severn od sídla Hor ápsko, v míst k ížení
železni ní trat a silnice III. t ídy, vhodn vypl uje proluku mezi dalšími obytnými plochami, jedná se o návrh
v zastav ném území. Plocha slouží k dalšímu rozvoji obce. Je navržena s cílem stabilizace po tu a struktury
obyvatelstva obce Hor ápsko, p edcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení
na území obce vymezením dostate ného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení. Výhodou je
dále i možné p irozené navázání na stávající urbanistickou strukturu okolních obytných ploch a také možnost
snadného napojení nové zástavby na sít technického vybavení v okolí bez nutnosti vyvolání zásadních
investic do ve ejné infrastruktury.
OD VODN NÍ KONCEPCE VE EJNÉ INFRASTRUKTURY
Z d vodu možného zatížení navržené plochy BV7 hlukem z dopravy se vkládá podmínka posouzení
ípadného zatížení hlukem p ed výstavbou.
OD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
Z d vodu p estavby plochy na plochu smíšenou obytnou - bydlení venkovské a z d vodu nového zám ru
plochy smíšené obytné - bydlení venkovské byly dopln ny podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití.
VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Ve Zm
. 1 ÚP Hor ápsko jsou respektována všechna ochranná pásma vyskytující se v ešeném území.
Limity využití území jsou zakresleny v Koordina ním výkresu.
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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 (environmentální pilí ), pro hospodá ský rozvoj
(ekonomický pilí ) a pro soudržnost spole enství obyvatel území (sociální pilí ).
Vliv Zm ny . 1 ÚP Hor ápsko na podmínky pro p íznivé životní prost edí - environmentální pilí :
- zm na je koncipována se snahou o zachování p írodních hodnot území,
- navrženým rozvojem nejsou dot eny zájmy ochrany p írody, ešení respektuje všechny plochy, které
používají zvláštní ochrany - prvky ÚSES,
- podzemní ani povrchové vody nebudou zne iš ovány.
Vliv Zm ny . 1 ÚP Hor ápsko na podmínky pro hospodá ský rozvoj - ekonomický pilí :
ešené území m že t žit z blízkosti m st B eznice a P íbram, které nabízí v tší možnost pracovních
íležitostí.
Vliv Zm ny . 1 ÚP Hor ápsko na podmínky pro soudržnost spole enství obyvatel území:
- zm na vytvá í podmínky pro rozvoj bydlení, které umož uje širší spektrum inností a aktivit, p ináší
oživení a zpest ení struktury obce,
- jsou respektovány stávající ú elové komunikace, které slouží pro bezpe ný pr chod krajinou (turisté,
cyklisté, apod.).
S ohledem na rozsah, zp sob využití i lokalizaci navrhované Zm ny . 1 ÚP Hor ápsko není návrh v rozporu
se zásadami udržitelného rozvoje území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní zdravých
životních podmínek. Zm na vytvá í dostate né p edpoklady pro stabilizaci obyvatel.

l)

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

Zastav né území tvo í zejména zástavba sídla Hor ápsko, Hor ápsko - Hráze a Stará Voda. Samostatné
plochy jsou jednotlivé stavby ur ené zejména k bydlení a pro výrobu a skladování. Lze o ekávat zvýšenou
poptávku po bydlení danou demografickým vývojem obce.
Zm nou je vymezena nové zastavitelná plocha smíšená obytná - bydlení venkovské. Jedná se o návrh
v zastav ném území, vhodn vypl uje proluku mezi plochami stejného využití. Dále je zm nou ešena
plocha p estavby z výroby a skladování - výroba nerušící, obchod a služby na plochu smíšenou obytnou bydlení venkovské. Cílem obce je zajistit dostatek zastavitelných ploch kvalitního bydlení pro nové generace
obyvatel a eliminovat tak odchod mladých ob an za bydlením do v tších m st. Rozsah zastavitelných
ploch odpovídá sou asným a výhledovým pot ebám obce.
ešení Zm ny . 1 ÚP Hor ápsko p ispívá k dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných
a soukromých zájm na rozvoji území. Zm na . 1 nem že zásadn ovlivnit urbanistickou koncepci
schváleného ÚP Hor ápsko.

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 Hor ápsko nejsou stanoveny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly ešeny
v Zásadách územního rozvoje St edo eského kraje.
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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

INVESTICE DO P DY
Zm nou . 1 ÚP Hor ápsko nebudou 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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TABULKA „VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK NAVRHOVANÉHO

EŠENÍ NA ZEM

LSKÝ P DNÍ FOND“

IV.

V.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - BYDLENÍ VENKOVSKÉ - BV
BV

Plocha smíšená obytná - bydlení
venkovské

0,41

0

0,28

0,13

0

0

Plochy smíšené obytné - bydlení venkovské celkem

0,41

0

0,28

0,13

0

0

BV - nový zábor - celkem

0,41

0

0,28

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0

ZÁBOR CELKEM

0,41

0

0,28

0,13

0

0

Celkem nový zábor

0,41

0

0,28

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0

BV - zábor, který byl vyhodnocen p edchozí ÚPD
- celkem

Celkem zábor, který byl vyhodnocen p edchozí
ÚPD
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Informace podle
ustanovení § 3 odst. 2
písm. g)

III.

Informace o existenci
staveb k ochran
pozemku p ed erozní
inností vody

II.

Informace o existenci
odvodn ní

I.

Informace o existenci
závlah

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha)

Odhad vým ry záboru,
na které bude
provedena rekultivace
na zem
lskou p du

Navržené využití

Souhrn vým ry záboru
(ha)

Ozna ení
plochy / koridoru

k.ú. Hor ápsko

OD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF
BV6 - plocha smíšená obytná - bydlení venkovské - v západní ásti sídla Hor ápsko, jedná se o plochu
estavby z plochy výroby a skladování - výroba nerušící, obchod a služby.
BV7 - plocha smíšená obytná - bydlení venkovské - severn od sídla Hor ápsko, v míst k ížení
železni ní trat a silnice III. t ídy, vhodn vypl uje proluku mezi dalšími obytnými plochami, jedná se o návrh
v zastav ném území. Plocha slouží k dalšímu rozvoji obce. Je navržena s cílem stabilizace po tu a struktury
obyvatelstva obce Hor ápsko, p edcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení
na území obce vymezením dostate ného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení. Výhodou je
dále i možné p irozené navázání na stávající urbanistickou strukturu okolních obytných ploch a také možnost
snadného napojení nové zástavby na sít technického vybavení v okolí bez nutnosti vyvolání zásadních
investic do ve ejné infrastruktury. Plocha se nachází na zem
lské p
s II. a III. t ídou ochrany.
POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Cílovým úkolem je zvyšování podílu p vodních d evin v lesních porostech všech v kových skupin a zvýšení
odolnosti porost . P i obnov porost by samoz ejm m ly být používány p vodní d eviny. Je na lesních
hospodá ích upravit hospodá ské plány v souladu s doporu eními a respektovat tak zkvalitn ní životního
prost edí.
Ve Zm
(PUPFL).

. 1 ÚP Hor ápsko není uvažováno se záborem pozemk ur ených pro pln ní funkcí lesa

PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Ve Zm
lesa.

o)

. 1 ÚP Hor ápsko nejsou vymezeny plochy, které by zasahovaly do vzdálenosti 50 m od okraje

návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách

Bude dopln no po izovatelem.

p)

vyhodnocení uplatn ných p ipomínek

Bude dopln no po izovatelem.
Údaje o po tu list od vodn ní zm ny a po tu výkres v grafické ásti od vodn ní
Od vodn ní Zm ny . 1 ÚP Hor ápsko obsahuje:
TEXTOVOU ÁST

strany 7 - 30

GRAFICKOU ÁST:
3. Koordina ní výkres
4. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
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1 : 5 000
1 : 5 000

q)

a)

srovnávací text s vyzna ením zm n

vymezení zastav ného území

V grafické ásti územního plánu Hor ápsko – Výkres základního len ní území, Hlavní výkres - je vymezena
hranice zastav ného území obce (ke dni 31. 5. 2016).

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ešeným územím územního plánu je správní území obce Hor ápsko, které tvo í katastrální území
Hor ápsko.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Hlavními zásadami koncepce rozvoje ešeného území jsou: d sledná obnova a udržení kvality p vodní,
historické urbanistické struktury jednotlivých sídel i jedine ného charakteru volné krajiny; logické dopln ní
a zahušt ní stávající struktury zástavby jednotlivých sídel novými rozvojovými lokalitami, vycházejícími
z historického prostorového a funk ního uspo ádání území; d sledná ochrana volné krajiny, v níž nebudou
vznikat nové samoty, i nová ohniska osídlení (stávající samoty budou rozvíjeny pouze v rozsahu
zastav ného území ve stavu ke dni 31. 5. 2016).
Územní plán považuje stávající plochy ob anské vybavenosti za plošn stabilizované a vyhovující.
Koncepce dopravní a technické infrastruktury vychází z dnešního stavu, pot eb zastav ného území
a nárok nov vymezených rozvojových lokalit s cílem zajistit uspokojivý standard všem uživatel m
ešeného území.
V ešeném území nebudou povolovány fotovoltaické elektrárny a v trné elektrárny; umíst ní
fotovoltaických panel je možné pouze na st echy objekt v plochách smíšených obytných, v plochách
ob anského vybavení a v plochách výroby nerušící, obchodu a služeb.
Jednotlivá sídla budou rozvíjena jako samostatná, s respektem ke kvalitám p írodního prost edí, jež
je obklopuje; p i rozvoji sídel bude respektován charakteristický krajinný ráz ešeného území.

c)

urbanistická koncepce, v etn
urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Územní plán potvrzuje stávající rozvojové tendence a vymezuje nové rozvojové plochy – pro výstavbu
rodinných dom .
Územní plán vymezuje rozvojové lokality BV1, BV2, BV4 a BV5, jež dokon ují již zapo atý rozvoj
obce – jedná se o proluky v již zastav ném území, nebo o dokon ení rozvoje již parcelovaných, v minulosti
založených lokalit. V rozvojové lokalit BV1 je navržena páte ní místní komunikace DI1.
Územní plán navrhuje transformaci bývalého areálu zem
lského hospoda ení na plochy výroby
a skladování – výrobu nerušící, obchod a službysmíšené obytné - bydlení venkovské. Podmínkou konverze /
rozvoje tohoto areálu je vybudování místní komunikace DI2.
Územní plán navrhuje rozší ení stávajícího sportovního areálu v Hor ápsku (lokalita SP1).
Nová zástavba bude p im en odpovídat charakteru stávající zástavby, jejímu prostorovému
a funk nímu uspo ádání a historickému vývoji. Rozvoj zástavby obce bude respektovat charakteristický ráz
krajiny, jedine nou polohu obce v ní a stávající obraz sídla v krajin ; nová zástavba musí být uspokojiv
zapojena do struktury obce.
Nezastav né území je tvo eno p írodními plochami, jejichž jedine ný krajinný ráz bude jednozna
respektován. V nezastavitelném území nebudou zakládány nové rozvojové lokality, ani zv tšován rozsah
stávajících samot. D sledn bude toto území chrán no p ed dopady rekreace, p ípustná je krátkodobá
rekreace, využívající cyklistické a turistické trasy. Výstavba fotovoltaických elektráren a v trných elektráren
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je v tomto území nep ípustná. Nové stavby dopravní a technické infrastruktury nesmí narušit stávající
charakter tohoto území.
V nezastav ném území lze v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení
pouze pro zem
lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ochranu p írody a krajiny, pro
ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof
a pro odstra ování jejich d sledk , a dále taková technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky jeho
využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu, nap íklad cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická
a informa ní centra. Veškeré tyto stavby není možno umis ovat v plochách p írodních; v plochách
zem
lských a v plochách lesních lze umis ovat pouze nezbytné liniové stavby a stavby, za ízení a jiná
opat ení s nimi nezbytn související; v p ípad staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem
lství, lesnictví,
vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ochranu p írody a krajiny, hygienických za ízení, ekologických
a informa ních center se m že jednat pouze o stavby, za ízení a jiné opat ení v nezbytn nutném rozsahu,
jinak musí být umis ována v jiných funk
odpovídajících plochách.
V nezastav ném území nelze umis ovat stavby, za ízení a jiná opat ení pro t žbu nerost .
Pro následující plochy (viz vyzna ení ve Výkresu základního len ní území) je rozhodování
o zm nách v území podmín no uzav ením dohody o parcelaci:
- BV1;
- BV4.
Územní plán vymezuje stabilizované plochy a plochy zm n; územní plán vymezuje následující plochy zm n
– plochy zastavitelné a plochy p estavby:
PLOCHY ZASTAVITELNÉ:
zp sob využití

poznámka

BV 1

plochy smíšené obytné – bydlení venkovské

dohoda o parcelaci

BV 2

plochy smíšené obytné – bydlení venkovské

BV 4

plochy smíšené obytné – bydlení venkovské

BV 5

plochy smíšené obytné – bydlení venkovské

BV7

plochy smíšené obytné - bydlení venkovské

SP1

plochy ob anského vybavení – sport a rekreace

DI1

plochy dopravní infrastruktury

DI2

plochy dopravní infrastruktury

dohoda o parcelaci

PLOCHY P ESTAVBY:
zp sob využití
VN1BV6

poznámka

plochy výroby a skladování – výroba nerušící, obchod a
službysmíšené obytné - bydlení venkovské

Dopravní infrastruktura: Územní plán respektuje a vymezuje základní páte ní komunika ní systém
správního území obce, který tvo í trasy pr jezdních úsek silnice II/174 a navazujících silnic III. t ídy –
III/00410, III/00413 a III/1911.
Územní plán respektuje sou asnou trasu úseku silnice II/174 a považuje ji územn za
stabilizované s p edpokladem jejich úprav do parametr návrhové kategorie S9,5/70.
Územní plán respektuje sou asné trasy silnic III. t ídy – III/00410, III/00413, III/1911 a považuje je
územn za dlouhodob stabilizované. P ípadné úpravy trasy je možné o ekávat pouze v návaznosti na
ípadné významn jší stavební po iny v území související s realizací nových rozvojových lokalit. Na silnicích
III. t ídy je t eba v dlouhodobém horizontu po ítat s jejich postupnou úpravou pro vedení návrhové kategorie
S 7,5/50.
Územní plán považuje stávající systém místních a ú elových komunikací, které zajiš ují komunika ní
dostupnost a obsluhu stávající zástavby správního území m sta, za stabilizovaný; nov je navrženo
rozší ení místní komunikace (DI2), ur ené pro dopravní obsluhu lokality VN1BV6.
Územní plán územn stabilizuje koridor železni ní dopravy vedený v trase celostátní železni ní trat
. 200 Zdice – Protivín.
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Z hlediska budoucích zám
železni ní dopravy je sou asný rozsah drážních ploch a za ízení
považován územn za dlouhodob stabilizovaný. Územní plán p edpokládá pouze drobné optimaliza ní
úpravy, které však nep esáhnou hranice stávajících drážních pozemk .
Územní plán respektuje stávající systém turisticky zna ených p ších tras a cyklotras a jejich
sou asné uspo ádání p ejímá.
Technická infrastruktura: Obec je vybavena pouze základní technickou infrastrukturou. Jedná se
o energetická vedení sít VN a NN a o kabelové a optické sít elektronických komunikací. Ve ejné vodovody
a kanalizace nejsou dosud v obci z ízeny a ani Plán rozvoje vodovod a kanalizací s nimi v dohledné
budoucnosti nepo ítá. Technické vybavení v rozvojových plochách pro bydlení bude proto odkázáno na
sou asný stav technické infrastruktury. Nové inženýrské sít nejsou v Územním plánu navrženy.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
KRAJINA - NÁVRH OPAT ENÍ
ešené území se vyzna uje podpr
rným zastoupením les a krajinou intenzivn využívanou, v níž
oslabení autoregula ních pochod v agroekosystémech zp sobuje jejich zna nou ekologickou labilitu
a vyžaduje vysoké vklady. Díky vyššímu zastoupení nelesní krajinné zelen a vodních ploch jedná se
o krajinu s vysokou hodnotou krajinného rázu.
Zele ve volné krajin - návrh opat ení:
Pro všechny výsadby ve volné krajin používat výhradn p vodní p irozené druhy rostlin.
Diverzifikovat druhovou skladbu d evin v rámci výsadeb.
Po výsadbách zajistit management; krom zajišt ní dobrého zdravotního stavu dbát na p íznivé
krajinotvorné p sobení; bránit degradaci.
Minimalizovat úpravy porostních okraj .
Sm rem do volné krajiny situovat nezastav né ásti pozemk – zahrady.
ZELE V SÍDLE - NÁVRH OPAT ENÍ
i zakládání nových ploch zelen i p i úpravách stávajících ploch sídelní zelen je zapot ebí preferovat
vodní druhy d evin.
Zele v sídle - návrh opat ení:
P i výsadbách v zastav ném území preferovat p vodní p irozené druhy rostlin, alternativn
dopln né o nep vodní (okrasné) druhy.
U výsadeb zelen pronikající do volné krajiny dbát místních stanovištních podmínek.

d) koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování, vymezení
ploch a koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení podmínek
pro jejich využití
NÁVRH KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Zásady uspo ádání dopravní infrastruktury jsou vyjád eny v Hlavním výkrese.
SILNI NÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Územní plán respektuje a vymezuje základní páte ní komunika ní systém správního území obce, který tvo í
trasy pr jezdních úsek silnice II/174 a navazujících silnic III. t ídy – III/00410, III/00413 a III/1911.
Územní plán respektuje sou asnou trasu úseku silnice II/174 a považuje ji územn za stabilizované
s p edpokladem jejich úprav do parametr návrhové kategorie S9,5/70.
Územní plán respektuje sou asné trasy silnic III. t ídy – III/00410, III/00413, III/1911 a považuje je
územn za dlouhodob stabilizované. P ípadné úpravy trasy je možné o ekávat pouze v návaznosti na
ípadné významn jší stavební po iny v území související s realizací nových rozvojových lokalit. Na silnicích
III. t ídy je t eba v dlouhodobém horizontu po ítat s jejich postupnou úpravou pro vedení návrhové kategorie
S 7,5/50.
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NAVAZUJÍCÍ SÍ MÍSTNÍCH A Ú ELOVÝCH KOMUNIKACÍ
Na páte ní skelet pr jezdních úsek silni ních tras je p ipojena soustava místních a ú elových komunikací,
které zajiš ují propojení jednotlivých místních ástí a sektor , dále dopravní obsluhu jednotlivých objekt
a jednotlivých obhospoda ovaných ploch a pozemk . Územní plán považuje stávající systém místních
a ú elových komunikací, které zajiš ují komunika ní dostupnost a obsluhu stávající zástavby správního
území m sta, za stabilizovaný.
Návrh územního plánu v souladu se zadáním zakládá ve správním území nové rozvojové po iny.
Komunika ní dostupnost t chto rozvojových lokalit je zajišt na bu prost ednictvím vazeb na stávající
komunika ní sí anebo návrhem nových místních komunikací, které budou p ipojeny na stávající
komunikace.
Rozvojové lokality správního území budou na stávající komunikace p ipojeny samostatnými sjezdy
ve smyslu p íslušných ustanovení SN 73 6110 Projektování místních komunikací, kap. 12 K ižovatky,
ížení a sjezdy. Komunika ní struktura zastavitelných ploch a ploch p estavby se územním plánem
nevymezuje a bude ešena v rámci p ípravné dokumentace.
Nov navrhované pozemky ve ejných prostranství budou respektovat p íslušná ustanovení §22
vyhlášky MMR R . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Navrhované místní
komunikace zajiš ující komunika ní dostupnost a obsluhu nových rozvojových lokalit zástavby obce budou
navrženy bu jako obslužné komunikace funk ní skupiny C, v kategorii MO7/30 s oboustrannými chodníky
ší ky nejmén 2x2,0m, p ípadn jako komunikace pro smíšený provoz funk ní skupiny D1 - obytné ulice –
navrhované v souladu s technickými podmínkami TP103 pro jejich navrhování v ší ce uli ního prostoru
nejmén 8,0 metr mezi hranicemi protilehlých pozemk .
ŽELEZNI NÍ DOPRAVA
Územní plán územn stabilizuje koridor železni ní dopravy vedený v trase celostátní železni ní trat . 200
Zdice – Protivín.
Z hlediska budoucích zám
železni ní dopravy je sou asný rozsah drážních ploch a za ízení
považován územn za dlouhodob stabilizovaný. Územní plán p edpokládá pouze drobné optimaliza ní
úpravy, které však nep esáhnou hranice stávajících drážních pozemk .
Zatížení území hlukem
Na ploše BV7, která je navržena v blízkosti silnice III. t ídy a dráhy, a je zde možné zatížení hlukem
z dopravy, bude možné bydlení za podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat
hygienické limity. V rámci následujících správních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem
a na základ posouzení navrhnout pot ebná technická opat ení.
LETECKÁ DOPRAVA
Územní plán nevymezuje žádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou, pro umíst ní staveb nebo
za ízení letecké dopravy.
VODNÍ DOPRAVA
Územní plán nevymezuje žádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro umíst ní staveb
nebo za ízení vodní dopravy.
DOPRAVA V KLIDU
Územní plán pln respektuje sou asné kapacity, které slouží pro garážování, odstavování a parkování
vozidel obyvatel a návšt vník obce.
Pro pokrytí pot eb dopravy v klidu u nov navrhovaných objekt pro bydlení, vybavenosti i jiných
objekt se bude postupovat ve smyslu p íslušných ustanovení vyhlášky MMR R . 268/09 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, že odstavná a parkovací stání se eší
jako sou ást stavby, nebo jako provozn neodd litelná ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu
nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opat ení, a to v souladu s normovými hodnotami
stanovenými ve smyslu p íslušných ustanovení kap. 14.1 SN 73 6110 Projektování místních komunikací.
Každou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu p íslušných ustanovení vyhlášky MMR R .398/09
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb, odpovídajícím
po tem stání pro vozidla zdravotn postižených osob, které budou ešeny jako sou ást stavby.
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CYKLISTICKÁ A P ŠÍ DOPRAVA
Územní plán respektuje stávající systém turisticky zna ených p ších tras a cyklotras a jejich sou asné
uspo ádání p ejímá.
DOPRAVNÍ VYBAVENOST
Územní plán vytvá í podmínky pro zajišt ní funk nosti systému zajiš ujícího dostupnost a obsluhu správního
území prost edky pravidelné ve ejné autobusové dopravy.
Územní plán respektuje sou asné umíst ní zastávek pravidelné ve ejné autobusové dopravy.

NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Zásady uspo ádání technické infrastruktury jsou vyjád eny v Hlavním výkresu - technická infrastruktura.
VÝ ET NOVÝCH STAVEB TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Nové stavby technické infrastruktury nejsou navrženy.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V RÁMCI ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Nové stavby technické infrastruktury nejsou navrženy.
POPIS NAVRHOVANÉ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
VODNÍ HOSPODÁ STVÍ
Program rozvoje vodovod a kanalizací St edo eského kraje
Program rozvoje vodovod a kanalizací St edo eského kraje byl vypracován v r. 2004. Textová ást
odpovídá údaj m o stavu a návrh m v dob jeho zpracování. Ke zm nám PRVK provedeným
v následujících letech v obci nedošlo. Problematika vodního hospodá ství je Územním plánem respektována.
V návrhu zásobování vodou rozvojových lokalit pro výstavbu RD jsou navrhované RD zásobovány vodou
z nov budovaných individuálních zdroj – domovních studní.
ODKANALIZOVÁNÍ, LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Splaškové vody z objekt ve stávajících a v rozvojových plochách budou likvidovány v individuálních OV,
ípadn zachytávány ve stávajících a v nov budovaných akumula ních jímkách pro zachycování
odpadních vod. Odpadní vody budou odváženy a likvidovány v istírn odpadních vod m sta B eznice.
Základním p edpokladem pro odvád ní deš ových vod je podmínka, že odtokové pom ry z povrchu
urbanizovaného území z stanou srovnatelné se stavem p ed výstavbou, tj. zm nou v území nesmí za dešt
docházet ke zhoršení pr tokových pom
v toku. P i nakládání s deš ovými vodami v nových rozvojových
lokalitách bude respektováno ustanovení § 20 odst. 5) c) vyhlášky MMR . 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území.
ENERGETIKA – ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Pro zajišt ní p íkonu pro obytnou výstavbu v rozvojových lokalitách podle urbanistického návrhu rozvoje
a posílení distribuce nejsou navržena žádná nová vedení a za ízení primerní sít VN. Stávající trafostanice
zajistí zásobování elektrickou energií nových rozvojových lokalit v etn posílení stávající zástavby.
Výkonov vy erpané trafostanice budou v p ípad požadavk na zvýšení p íkonu rekonstruovány, podle
pot eby p íkonu lze na stávající vedení VN, procházející okolo n kterých lokalit, v adit novou trafostanici.
V rozvojových lokalitách bude z ízena nová kabelová sí NN. V n kterých oblastech sou asné zástavby
bude stávající sí NN rekonstruována. Konkrétní požadavky na zajišt ní p íkonu budou projednány
s dodavatelem energie a provozovatelem energetických za ízení. Vyhlášená ochranná pásma stávajících
energetických za ízení budou p i navrhovaném rozvoji respektována. U nových TS bude zohledn n vliv
hluku na navrhovanou a stávající obytnou zástavbu.
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM
ešeným územím prochází vysokotlaký plynovod DN 300, 4 MPa "KZP Háje - Kasejovice", jehož
bezpe nostní pásmo iní 40 m na každou stranu potrubí. STL plynovod není do obce zaveden vzhledem
k charakteru sídla a skladb p ípadných odb ratel . Návrh vytáp ní bude orientován na kombinaci využití
zných druh energií - výhledov budou zbývající topeništ na uhelná paliva rušena a zásobování teplem
bude p evád no na bázi kombinace jiných zdroj energie – elektrického akumula ního, hybridního nebo
ímotopného vytáp ní, zkapaln ných topných plyn , d eva apod. N které objekty mohou být vytáp ny
biologickým palivem ve speciálních ekologických kotlích (d evo, piliny). Vzhledem k charakteru území by
lo být v maximální mí e užíváno alternativní energie (tepelná erpadla, slune ní energie atp.).
SPOJE – TELEKOMUNIKACE, RADIORELÉOVÉ TRASY
Sí elektronických komunikací bude postupn rozši ována. Požadavky na zajišt ní dalších pevných linek
budou ešeny individuáln s konkrétními investory nových objekt postupn po vypracování podrobných
investi ních zám , s využitím ponechaných rezerv v kabelové síti, s použitím vysokofrekven ních
technologií atp. Ochranná pásma všech telekomunika ních za ízení je nutno v rozvojových lokalitách
respektovat. ešeným územím prochází od severu j jihu paprsek radioreléové trasy.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Stávající koncepce nakládání s odpady se nem ní.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ VE EJNÉ INFRASTRUKTURY
Zásady uspo ádání ob anského vybavení ve ejné infrastruktury jsou vyjád eny v Hlavním výkresu.
Návrh územního plánu považuje stávající ob anské vybavení za plošn stabilizované.
V rámci ploch ob anského vybavení dojde k p ípadné restrukturalizaci dle aktuálních nárok , plošné
vymezení pro tuto funkci je ale dostate né.
Územní plán navrhuje rozší ení stávajících sportovních ploch ve vlastním sídle Hor ápsko.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zásady uspo ádání ve ejných prostranství jsou vyjád eny v Hlavním výkresu.
Územní plán potvrzuje stávající ve ejná prostranství sídla v ešeném území a klade d raz na
uspokojivý standard ve ejných prostranství, který je ur ujícím pro celkový obytný standard území.
Zásady uspo ádání ve ejných prostranství jsou vyjád eny v Hlavním výkresu.
Územní plán potvrzuje stávající ve ejná prostranství sídla v ešeném území a klade d raz
na uspokojivý standard ve ejných prostranství, který je ur ujícím pro celkový obytný standard území.
V urbanistické koncepce a regulativ pro jednotlivé rozvojové lokality jsou stanoveny základní
podmínky pro vznik kvalitních ve ejných prostranství v t chto nových urbanistických strukturách.

e)

koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch s rozdílným zp sobem
využití, ploch zm n v krajin a stanovení podmínek pro využití územního
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opat ení,
ochrany p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin
a podobn

KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Územní plán zachovává sou asné využití krajiny s ohledem na funkce krajiny, jako jsou: ekologická,
hospodá ská, vodohospodá ská, lesnická a dále jako mimolesní zele , trvalé travní porosty a vodní toky.
Územní plán zachovává sou asný hodnotný charakter zdejší krajiny. P edevším se jedná o zachování
charakteristických p írodních hodnot území, kterými jsou p edevším (krom terénu) hojnost rozptýlené
krajinné zelen , lesních porost a remíz .
Územní plán využívá pro rozvoj takové plochy, které nezpochybniteln navazují na již zastav né
území, jsou vhodné k zastav ní a nevytvá ení nevhodný zásah do volné krajiny. Územním plánem nejsou
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navrhovány žádné nové plochy pro využití, jež by znamenalo vytvá ení nových nevhodných dominant
v území.
Územní plán eší využití území tak, aby nenarušil hodnoty krajiny a jejího uspo ádání. Rozvojové
plochy jsou ešeny tak aby nenarušovaly obhospoda ování zem
lské p dy a aby nedošlo ke kolizím ve
využívání krajiny a nebyl narušen hodnotný krajinný ráz ešeného území. Územní plán vymezuje plochy
s rozdílným využitím v nezastavitelném území a stanovuje podmínky pro zm ny jejich využití

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V území jsou v souladu s ÚAP a ZÚR St edo eského kraje vymezeny prvky ÚSES. Na území obce,
na východním okraji, dle ZÚR, zasahuje regionální biokoridor RK 1610. Na území obce je vymezeno jedno
lokální biocentrum. V území jsou vymezeny t i biokoridory lokálního významu.
Prvky ÚSES jsou zakresleny v grafické ásti územního plánu.
Prvky ÚSES jsou lokalizovány v souladu s ÚAP, platným územním plánem obce. Vymezení prvk
ÚSES na ešeném území navazuje na vymezení ÚSES na územích sousedních obcí v souladu s jejich ÚPD.
Cílovým stavem prvk ÚSES jsou p irozená spole enstva, což v daném území jsou p evážn lesní
porosty. Popsané p irozené spole enstvo v území je buková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidaeQuercetum petraeae, Abieti-Quercetum).
Pro funk ní využití prvk ÚSES je:
- hlavní využití: podpora ekologické stability krajiny a podpora uchování biologické rozmanitosti
(realizace opat ení vedoucí ke zvýšení funk nosti ÚSES, nap . revitalizace, renaturace, výsadby
autochtonních druh , alternativní zp soby sanace území zasažených t žbou využívající samovolnou
i ízenou sukcesi apod.);
- p ípustné využití: hospodá ské využití (zem
lské nebo lesnické), pokud sou asn vede ke
zlepšení podmínek pro hlavní využití, nebo je s ním slu itelné; v p ípad lesnického hospoda ení je
ípustné využití napomáhající p iblížení k p irozené druhové skladb lesa (podpora p irozené i p írod
blízké skladby porost spojená s p irozenou obnova porost , p írod bližší zp soby hospoda ení v lesích),
v p ípad zem
lského hospoda ení pak zm na kultury sm rem ke zvýšení ekologické stability (nap .
zatravn ní);
- podmín
p ípustné využití: opat ení k hospoda ení (zem
lskému i lesnickému) na daných
plochách, která nepovedou ke snížení stabiliza ní funkce ÚSES, ke dlouhodobému zhoršení, omezení i
zamezení pr chodnosti i p erušení spojitosti ÚSES;
- nep ípustné využití: v biocentrech umis ování nových staveb v etn staveb sloužících pro výrobu
energie, umis ování nepr chodného oplocení i ohrazení; v biokoridorech umis ování nových staveb
s výjimkou staveb dopravní a technické infrastruktury, u nichž je pr chodnost biokoridoru zajišt na,
umis ování nepr chodného oplocení i ohrazení.
Pro funk ní využití ploch biocenter je:
- p ípustné:
sou asné využití;
využití zajiš ující p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám;
jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; zm nou nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného
využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES;
- podmín né:
pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá ské za ízení, OV
atd.; umíst ny mohou být jen p i co nejmenším zásahu a narušení funk nosti biocentra;
- nep ípustné:
zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES (zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability), které jsou
v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES;
jakékoliv zm ny funk ního využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter nebo územní
ochranu ploch navrhovaných k za len ní do nich;
rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , úpravy tok , intenzifikace
obhospoda ování, odles ování, t žba nerostných surovin apod., mimo innosti podmín né;
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Pro funk ní využití ploch biokoridor je:
- p ípustné:
sou asné využití
využití zajiš ující vysoké zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám p i b žném extenzivním zem
lském nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní
porosty, extenzivní sady, lesy apod.);
jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; p itom zm nou nesmí dojít ke znemožn ní
navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES;
Revitalizace vodních tok je žádoucí.
- podmín né:
pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn nutné liniové stavby k ížící biokoridor pokud možno
kolmo, vodohospodá ské za ízení, OV atd.; umíst ny mohou být jen p i co nejmenším zásahu
a narušení funk nosti biokoridoru;
- nep ípustné:
zm ny funk ního 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, nap . z louky na ornou p du), které jsou v rozporu s funkcí
biokoridoru;
jakékoliv zm ny funk ního využití, které by znemožnily i ohrozily územní ochranu a založení
chyb jících ástí biokoridor , rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk ,
úpravy tok , intenzifikace obhospoda ování, odles ování, t žba nerostných surovin apod., mimo
inností podmín ných.

PROSTUPNOST KRAJINY
Územní plán ne eší nové polní a p ší cesty v krajin ovšem zachovává sou asnou cestní sí . ešené území
je protkáno dostate nou sítí cest, v krajin nejsou žádné významn jší bariery omezující prostupnost krajiny.
Sou asnou prostupnost zdejší krajiny je možné hodnotit jako vyhovující. V rámci dalšího rozvoje
území je nep ípustné další scelování pozemk zem
lské p dy a další rušení polních cest. Je též zapot ebí
zachovat ve ejný pr chod krajinou a neuzavírat cesty v krajin pro p ší a cyklistickou ve ejnost.
Pro prostupnost krajiny je:
- p ípustné:
sou asné využití;
omezení provozu motorových vozidel po ú elových zem

lských cestách;

p ípadné dopln ní sít polních cest v rámci pozemkových úprav;
realizace cyklostezek;
- podmín né:
pouze ve výjime ných p ípadech omezení p ístupnosti do volné krajiny, p ípadn zrušení cest pouze
s náhradním ešením propustnosti krajiny;
- nep ípustné:
uzavírání cest pro ve ejnost s výjimkou motorových vozidel;
rušení cest bez náhradního ešení.

PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
Využití území dle územního plánu nezvyšuje erozní ohrožení p d v území. Naopak vymezení ÚSES
a zvýšení podílu trvalé zelen je faktorem významn snižujícím erozní ohrožení pozemk .
Pro omezení eroze krajiny je:
- p ípustné:
zvyšování podílu trvalých travních porost ;
zakládání porost krajinné zelen ;
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len ní velkých celk zem
- nep ípustné:

lské p dy;

další scelování pozemk orné p dy;
likvidace i poškozování porost krajinné zelen ;
zvyšování podílu orné p dy (zor ování existujících ploch travních porost );
poškozování b ehových porost a nevhodné úpravy tok (nap imování, zatrub ování apod.)

OPAT ENÍ PROTI POVODNÍM
Základním opat ením proti povodním je zadržování vody v krajin . Toto spo ívá mimo jiné v zachování
volných prostor v údolních nivách vodních tok pro povod ové rozlivy, revitalizace vodních tok a zvyšování
zastoupení trvalé vegetace v krajin . Významnými opat eními v daném území m že být též tvorba menších
vodních nádrží p írodního charakteru a realizace ÚSES.

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Nejvýznamn jším opat ením pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny je realizace územním
plánem vymezených prvk ÚSES a jejich ochrana.

KONCEPCE REKREA NÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
ešené území (jak je výše uvedeno) je krajiná sky cenným územím. Zdejší hodnotná krajina, má silné
edpoklady pro rekrea ní a turistické využití území.
Zdejší krajina je vhodná pro p ší a cyklistickou turistiku a pro rozvoj agroturistiky. Agroturistické
aktivity mohou být vhodným rozvojovým využitím území, p edevším menších sídel na území obce.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Územní plán nep edpokládá využití území pro t žební innosti.
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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 umís 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)

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
ešené území Územního plánu Hor ápsko je len no na jednotlivé polyfunk ní plochy – stabilizované
plochy a plochy zm n. Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny následující podmínky funk ního využití
a prostorového uspo ádání.
Pro jednotlivé lokality (plochy zastavitelné) jsou uvedeny p ípadné dopl ující podmínky.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (§8 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném zn ní)
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – BYDLENÍ VENKOVSKÉ (BV)
Hlavní funk ní využití: stavby pro bydlení – rodinné domy (izolované).
ípustné funk ní využití: stavby dopravní a technické infrastruktury a stavby dopl kové,
související s hlavním využitím plochy.
Podmín
p ípustné funk ní využití: stavby pro bydlení – bytové domy, školská za ízení, kulturní
za ízení, sportovní za ízení, zdravotnická a sociální za ízení, církevní za ízení, ubytovací za ízení (do
kapacity 20 l žek), za ízení ve ejného stravování, obchodní za ízení a za ízení služeb (do kapacity 300 m 2
hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funk ním využitím, nesmí nijak
narušit stávající charakter území a nesmí nijak snižovat svým provozem stávající obytný standard území.
Nep ípustné funk ní využití: veškeré funk ní využití, které je neslu itelné, není v souladu, i
nesouvisí s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným funk ním využitím.
Prostorové uspo ádání: maximální zastav nost stavebního pozemku nadzemními objekty: 35%
(pro stavební pozemky o velikosti do 2.000 m 2), resp. 20% (pro stavební pozemky o velikosti v tší než
2.000 m2 až do velikosti 3.000 m2), resp. 10% (pro stavební pozemky o velikosti v tší než 3.000 m2),
minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (v etn
využitého podkroví - v p ípad zast ešení šikmou st echou) - max. výška nadzemních objekt : 10 m - od
pr
rné hladiny upraveného terénu v p dorysu objektu k nejvyššímu místu st ešní konstrukce (m eno bez
výstupk charakteru komína, antény, nást ešního technologického za ízení vzduchotechniky apod.); min.
2
velikost stavebního pozemku: 800 m ; výjimka z min. velikosti stavebního pozemku je p ipušt na v p ípad
již stávající, provedené parcelace; v zastav ném území je podle místních podmínek a aktuální situace
možno p ipustit p im en vyšší maximální zastav nost stavebního pozemku, max. 60%; stávající stavební
pozemky v zastav ném území obce nebudou již dále d leny pro další výstavbu; minimální ší ka uli ního
prostoru bude 8,0 m (mezi hranicemi protilehlých pozemk ); odstav motorových vozidel nutno zajistit na
vlastním pozemku.
Lokalita BV1 - dopl ující podmínky:
Pro tuto lokalitu je rozhodování o zm nách v území podmín no uzav ením dohody o parcelaci.
Lokalita BV4 - dopl ující podmínky:
Pro tuto lokalitu je rozhodování o zm nách v území podmín no uzav ením dohody o parcelaci.
Lokalita BV5 - dopl ující podmínky:
Lokalita je ur ena pro výstavbu 1 rodinného domu.
Lokalita BV6 - dopl ující podmínky:
Pro zm nu zp sobu využití na plochu smíšenou obytnou - bydlení venkovské je podmínkou vybudování
místní komunikace DI2.
Lokalita BV7 - dopl ující podmínky:
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Lokalita je ur ena pro max. 4 rodinné domy. Na ploše je možná realizace výstavby za podmínky, že bude
v následujících správních ízeních posouzeno p ípadné zasažení hlukem z dopravy, budou navržena
pot ebná technická opat ení a hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity.
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ (§6 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném zn ní)
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ – VE EJNÉ VYBAVENÍ (VV)
Hlavní funk ní využití: za ízení ve ejné správy, školská za ízení, zdravotnická za ízení, sociální
za ízení, kulturní za ízení, církevní za ízení.
ípustné funk ní využití: -.
Podmín
p ípustné funk ní využití: ubytovací za ízení (do kapacity 20 l žek), obchodní
za ízení a za ízení služeb (do kapacity 300 m 2 hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí být
v rozporu s hlavním funk ním využitím a nesmí narušit stávající charakter území.
Nep ípustné funk ní využití: veškeré funk ní využití, které je neslu itelné, není v souladu,
i nesouvisí s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným funk ním využitím.
Prostorové uspo ádání: maximální zastav nost stavebního pozemku nadzemními objekty: 40%,
minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (v etn
využitého podkroví - v p ípad zast ešení šikmou st echou) - max. výška nadzemních objekt : 10 m - od
pr
rné hladiny upraveného terénu v p dorysu objektu k nejvyššímu místu st ešní konstrukce (m eno bez
výstupk charakteru komína, antény, nást ešního technologického za ízení vzduchotechniky apod.);
minimální ší ka uli ního prostoru bude 8 m (mezi hranicemi protilehlých pozemk ; odstav motorových
vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A REKREACE (SP)
Hlavní funk ní využití: sportovní za ízení, sportovní plochy.
ípustné funk ní využití: -.
Podmín
p ípustné funk ní využití: za ízení nezbytn nutná pro provoz plochy. Podmínkou je,
že nesmí být v rozporu s hlavním funk ním využitím a nesmí narušit stávající charakter území.
Nep ípustné funk ní využití: veškeré funk ní využití, které je neslu itelné, není v souladu,
i nesouvisí s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným funk ním využitím.
Prostorové uspo ádání: -.
Lokalita SP1 – dopl ující podmínky:
V p ípad provoz s hlukovou zát ží bude zohledn n vliv hluku na stávající obytnou zástavbu.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (§11 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném zn ní)
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – VÝROBA NERUŠÍCÍ, OBCHOD, SLUŽBY (VN)
Hlavní funk ní využití: stavby a za ízení pro výrobu nerušící, obchod a služby, plochy a za ízení
pro skladování, stavby pro administrativu; nerušící výrobou se rozumí taková výroba, kdy negativní ú inky
a vlivy staveb a jejich za ízení nenarušují provoz a užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nezhoršují
životní prost edí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad p ípustnou míru; míra negativních ú ink a vliv
a zp sob jejich omezení musí být p im en prokázány v dokumentaci pro územní ízení, pop . v projektové
dokumentaci pro stavební povolení, a ov eny po dokon ení stavby m ením p ed vydáním kolauda ního
rozhodnutí.
ípustné funk ní využití: ubytovací za ízení (do kapacity 50 l žek), za ízení ve ejného stravování,
erpací stanice pohonných hmot.
Podmín
p ípustné funk ní využití: obchodní za ízení a za ízení služeb (do kapacity 2.000 m 2
hrubé podlažní plochy jedné provozní jednotky). Podmínkou je, že nesmí nijak narušit stávající charakter
území.
Nep ípustné funk ní využití: veškeré funk ní využití, které je neslu itelné, není v souladu,
i nesouvisí s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným funk ním využitím.
Prostorové uspo ádání: maximální zastav nost stavebního pozemku nadzemními objekty: 50%;
minimální zastoupení zelen na stavebním pozemku: 40%; max. výška nadzemních objekt : 10 m - od
pr
rné hladiny upraveného terénu v p dorysu objektu k nejvyššímu místu st ešní konstrukce (m eno bez
výstupk charakteru komína, antény, nást ešního technologického za ízení vzduchotechniky apod.);
minimální ší ka uli ního prostoru bude 10 m (mezi hranicemi protilehlých pozemk ; odstav motorových
vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.
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Lokalita VN1 - dopl ující podmínky:
Pro transformaci této lokality a její nové využití je podmínkou vybudování místní komunikace DI2.
V p ípad umíst ní do lokality provoz s hlukovou zát ží bude zohledn n vliv hluku na stávající obytnou
zástavbu.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (§9 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném zn ní)
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (DI)
Hlavní funk ní využití: stavby a za ízení pro automobilovou osobní a nákladní dopravu, stavby
a za ízení pro autobusovou hromadnou dopravu osob, stavby a za ízení pro dopravu v klidu, stavby
a za ízení pro železni ní dopravu, erpací stanice pohonných hmot.
ípustné funk ní využití: -.
Podmín
p ípustné funk ní využití: -.
Nep ípustné funk ní využití: veškeré funk ní využití, které je neslu itelné, není v souladu,
i nesouvisí s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným funk ním využitím.
Prostorové uspo ádání: max. zastav nost lokality nadzemními objekty (nadzemními objekty
a zpevn nými plochami): 90%; max. výška nadzemních objekt : 6 m od pr
rné hladiny upraveného
terénu v p dorysu objektu k nejvyššímu místu st ešní konstrukce (m eno bez výstupk charakteru komína,
antény, nást ešního technologického za ízení vzduchotechniky apod.); odstav motorových vozidel nutno
zajistit na vlastním pozemku.
Lokalita DI1 - dopl ující podmínky:
Ší ka místní komunikace – ve ejného prostranství bude 8 metr mezi hranicemi stavebních pozemk
(oplocením).
Lokalita DI2 - dopl ující podmínky:
Ší ka místní komunikace – ve ejného prostranství bude 8 metr .
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (§10 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném zn ní)
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)
Hlavní funk ní využití: stavby a za ízení technické infrastruktury (zásobování vodou,
odkanalizování a likvidaci odpadních vod, zásobování plynem, zásobování teplem, zásobování elektrickou
energií, telekomunikace).
ípustné funk ní využití: -.
Podmín
p ípustné funk ní využití: -.
Nep ípustné funk ní využití: veškeré funk ní využití, které je neslu itelné, není v souladu,
i nesouvisí s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným funk ním využitím.
Prostorové uspo ádání: max. zastav nost parcely (nadzemními objekty a zpevn nými plochami):
90%; max. výška nadzemních objekt : 6 m od pr
rné hladiny upraveného terénu v p dorysu objektu
k nejvyššímu místu st ešní konstrukce (m eno bez výstupk charakteru komína, antény, nást ešního
technologického za ízení vzduchotechniky apod.); výjimku lze p ipustit v p ípad technologických za ízení,
která nelze realizovat jinak); odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku. P ípadné nové
trafostanice budou provedeny pouze jako stožárové, nebo podzemní.
PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ (§7 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném zn ní)
PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ (PVP)
Hlavní funk ní využití: nezastavitelné plochy ve ejných prostranství bez omezení p ístupu
(s možností regulovaného p ístupu – nap íklad v no ních hodinách); sou ástí ve ejných prostranství je
sídelní zele .
ípustné funk ní využití: dopravní a technická infrastruktura, m stský mobiliá .
Podmín
p ípustné funk ní využití: drobné stavby obchodu a služeb. Podmínkou je, že nesmí
narušit stávající charakter území a / nebo mají pouze do asný charakter (trhy, pout ).
Nep ípustné funk ní využití: veškeré zp soby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, p ípustné,
nebo podmín
p ípustné funk ní využití.
Prostorové uspo ádání: maximální zastav nost stavebního pozemku nadzemními objekty: 10%;
max. výška nadzemních objekt : 4 m - od pr
rné hladiny upraveného terénu v p dorysu objektu
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k nejvyššímu místu st ešní konstrukce (m eno bez výstupk
technologického za ízení vzduchotechniky apod.)

charakteru komína, antény, nást ešního

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ (§13 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném zn ní)
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ (PV)
Hlavní funk ní využití: vodní plochy a vodní toky.
ípustné funk ní využití: -.
Podmín
p ípustné funk ní využití: technická infrastruktura, stavby a za ízení pro provoz
a údržbu vodních ploch. Podmínkou je, že nedojde prokazateln k poškození, p ípadn ke zni ení VKP ze
zákona.
Nep ípustné funk ní využití: veškeré zp soby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, p ípustné,
nebo podmín
p ípustné funk ní využití.
Prostorové uspo ádání: vodní plochy a vodní toky, v etn jejich b ehových porost , budou
maximáln chrán ny; podél koryt vodních tok bude respektován min. 6 metr široký manipula ní pruh; není
dovoleno oplocování vodních ploch a vodních tok (s výjimkou ohradník , nebo d ev ných bradel). Není
dovoleno omezení prostupnosti území pro živo ichy v okolí vodote í a vodních ploch v nezastav ném
území. V p ípad oplocení pozemk sousedících s korytem vodních tok bude oplocení respektovat b ehový
porost vodote e.
PLOCHY ZEM

LSKÉ (§14 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném zn ní)

PLOCHY ZEM
LSKÉ (PZ)
Hlavní funk ní využití: zem
lský p dní fond, v etn významné nelesní zelen .
ípustné funk ní využití: -.
Podmín
p ípustné funk ní využití: úprava stávajících vodních tok a vodních ploch, stavby
a za ízení pouze pro lesnictví, pro ochranu p írody a krajiny, pro snižování nebezpe í ekologických
a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk , a dále taková technická opat ení a stavby, které
zlepší podmínky jeho využití území pro ú ely rekreace a cestovního ruchu: cyklistické stezky bez živi ného
povrchu, které jsou cizorodým prvkem v krajin , v etn za ízení do nich umíst ných (informa ní body
a odpo ívadla), technická a dopravní infrastruktura; drobné stavby pro zem
lství. Podmínkou je, že
nedojde prokazateln k poškození, p ípadn ke zni ení VKP ze zákona; v p ípad technické a dopravní
infrastruktury je navíc podmínkou, že neexistuje prokazateln alternativní ešení.
Nep ípustné funk ní využití: veškeré zp soby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, p ípustné,
nebo podmín
p ípustné funk ní využití.
Prostorové uspo ádání: v plochách zem
lských budou maximáln chrán ny významné krajinné
prvky ze zákona (pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, plochy vodní a vodní toky, údolní nivy, ÚSES,
interak ní prvky) i další významné prvky stávající zelen (remízky, meze, skupiny strom , aleje); v plochách
zem
lských není dovoleno oplocování (s výjimkou ohradník , nebo d ev ných bradel) – s výjimkou ploch,
ozna ených ve výkresové ásti indexem PZp.
PLOCHY LESNÍ (§15 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném zn ní)
PLOCHY LESNÍ (PL)
Hlavní funk ní využití: monofunk ní plochy pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
ípustné funk ní využití: -.
Podmín
p ípustné funk ní využití: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury
(cyklostezky). Podmínkou je, že budou využity stávající lesní cesty, bez jakéhokoliv rozši ování na úkor lesa.
Úprava stávajících vodních tok a vodních ploch, stavby a za ízení pouze pro lesnictví, pro ochranu p írody
a krajiny, pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk ,
umíst ní informa ních bod a odpo ívadel, technická a dopravní infrastruktura. Podmínkou je, že nedojde
prokazateln k poškození, p ípadn ke zni ení VKP ze zákona.
Nep ípustné funk ní využití: veškeré zp soby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, p ípustné,
nebo podmín
p ípustné funk ní využití.
Prostorové uspo ádání: -.
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PLOCHY P ÍRODNÍ (§16 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném zn ní)
PLOCHY P ÍRODNÍ (PP)
Hlavní funk ní využití: plochy p írodní, zajiš ující podmínky pro ochranu p írody a krajiny, v etn
významné nelesní zelen .
ípustné funk ní využití: ochrana p írody a krajiny.
Podmín
p ípustné funk ní využití: Lesní plochy. Podmínkou je, že se jedná o lesní biocentra
nebo lesní biokoridory a lesy s p irozenou skladbou d evin. Úprava stávajících vodních tok a vodních ploch,
stavby, za ízení a jiná opat ení pouze pro zem
lství, lesnictví, pro ochranu p írody a krajiny, pro snižování
nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk , a dále taková technická
opat ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití území pro ú ely rekreace a cestovního ruchu:
cyklistické stezky bez živi ného povrchu, které jsou cizorodým prvkem v krajin , v etn za ízení do nich
umíst ných (informa ní body a odpo ívadla), technická a dopravní infrastruktura. Podmínkou je, že nedojde
prokazateln k poškození, p ípadn ke zni ení VKP ze zákona; v p ípad technické a dopravní infrastruktury
je navíc podmínkou, že neexistuje prokazateln alternativní ešení.
Nep ípustné funk ní využití: veškeré zp soby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, p ípustné,
nebo podmín
p ípustné funk ní využití.
Prostorové uspo ádání: v plochách zem
lských budou maximáln chrán ny významné krajinné
prvky ze zákona (pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, plochy vodní a vodní toky, údolní nivy, ÚSES,
interak ní prvky) i další významné prvky stávající zelen (remízky, meze, skupiny strom , aleje); v plochách
zem
lských není dovoleno oplocování (s výjimkou ohradník , nebo d ev ných bradel).

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
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Územní plán navrhuje následující ve ejn prosp šné stavby, pro které lze práva k pozemk m vyvlastnit:
VPS – DI1
VPS – DI2

místní komunikace (ve ejné prostranství)
místní komunikace (ve ejné prostranství)

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
Územní plán navrhuje následující ve ejn prosp šná opat ení:
VPO – LBK – HC01 - BZx

ÚSES – lokální biokoridor

VPO – LBK – BZx - BZxx

ÚSES – lokální biokoridor

STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU
Územní plán nenavrhuje žádné stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu.

PLOCHY PRO ASANACI
Územní plán nenavrhuje žádné plochy k asanaci.

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 § 8 odst. 1 katastrálního zákona
Územní plán nenavrhuje žádné další ve ejn prosp šné stavby a ve ejn prosp šná opat ení, pro které lze
uplatnit p edkupní právo.
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i)

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

Územní plán nestanovuje žádná kompenza ní opat ení.

j)

vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, v etn podmínek pro jeho prov ení

Územní plán nevymezuje žádné plochy ani koridory územních rezerv.

k)

vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
dohodou o parcelaci

Územní plán vymezuje následující plochy (viz vyzna ení ve Výkresu základního len ní území), ve kterých
je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o parcelaci:
- BV1;
- BV4.
Sou ástí dohody o parcelaci musí být i stanovení etapizace postupného rozvoje území.

l)

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 p im ené lh ty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací
innosti

Územní plán nestanovuje žádné plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o zm nách v území
podmín no zpracováním územní studie.

m) vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území
podmín no vydáním regula ního plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu
podle p ílohy . 9, stanovení, zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu
nebo na žádost, a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro
jeho vydání
Územní plán nestanovuje žádné plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o zm nách v území
podmín no vydáním regula ního plánu.

n) stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Jednotlivé lokality je možno rozvíjet nezávisle, bez udání po adí; v rámci dohod o parcelaci bude stanovena
etapizace uvnit jednotlivých lokalit (viz kapitola K).

o) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
že vypracovávat architektonickou
ást projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
Územní plán nestanovuje žádnou stavbu, pro kterou m že vypracovávat architektonickou ást projektové
dokumentace a autorský dozor jen autorizovaný architekt.

p) údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické
ásti
Návrh územního plánu Hor ápsko sestává z textové ásti a z ásti grafické.
ást textová má celkem 23 stran a sestává z následujících kapitol:
A

Vymezení zastav ného území
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B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P

Základní koncepce rozvoje území obce
Urbanistická koncepce
Koncepce ve ejné infrastruktury
Koncepce uspo ádání krajiny
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Vymezení ve ejn prosp šných staveb
Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb
Stanovení kompenza ních opat ení
Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o parcelaci
Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no zpracováním
územní studie
Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no vydáním
regula ního plánu
Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypracovávat
architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Údaje o územním plánu

ást grafická obsahuje celkem 4 výkresy:
1
2
3
4

Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Hlavní výkres - technická infrastruktura
Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací
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1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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 Hor ápsko je v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona uložena u obce Hor ápsko,
etn doklad o jejím po izování; opat ena záznamem o ú innosti a poskytnuta M stskému ú adu B eznice
- Stavební ú ad, M stskému ú adu P íbram, odbor stavební ú ad a územní plánování a Krajskému ú adu
St edo eského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního ádu.
Údaje o vydané Zm
. 1 ÚP Hor ápsko 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 Hor ápsko - www.horcapsko.cz.

………………………………………
starosta obce

………......…………………………
místostarosta obce
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