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OBEC PLAVSKO
Zastupitelstvo obce Plavsko, 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 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 . 3 Územního plánu PLAVSKO
TEXTOVÁ

ÁST VÝROKOVÉ ÁSTI ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU

kterou se m ní Územní plán Plavsko takto:
V kapitole a) se text: „15.1.2016“ nahrazuje textem: „10.8.2020“;
V názvu kapitoly c) se ruší text: „zastavitelných“ a vkládají se texty: „urbanistické kompozice“, „s rozdílným
zp sobem využití“ a „zastavitelných ploch“;
V kapitole c) se do odstavce URBANISTICKÁ KONCEPCE vkládá text: „Územní plán vychází ze skute nosti,
že sou ástí urbanistické koncepce je i urbanistická kompozice, tj. prostorové uspo ádání. Jedná se o uspo ádání
objekt v území, které ovliv ují vzhled ešeného území. Urbanistická kompozice se zabývá dopadem zám
vymezených územn plánovací dokumentací na celkový vzhled obce a eší rozvoj území s ohledem na jeho
hodnoty a jejich kompozi ní vztahy. V p ípad Plavska se jedná zejména o krajinnou kompozici (soustava
vodních ploch, stromové aleje a významné soliterení stromy, zvoni ka na návsi obklopená lípami, kamenný
íž mezi dv ma kaštany, apod.), výškovou hladinu zástavby (u obytných budov nej ast ji 1 nadzemní podlaží
+ podkroví), historické jádro obce, významné dálkové pohledy a dominanty.“ a „Zm nou . 2 je vymezena
jedna nová zastavitelná plocha smíšená obytná – bydlení a podnikání s ko mi. Zm nou . 3 je vymezena jedna
nová zastavitelná plocha bydlení.“;
V kapitole c) se do tabulky SEZNAM ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY se do ádku pro
plochu B-1 vkládá text: „Pozn.: na ásti plochy je zástavba již realizována.“, do ádku pro plochu B-4 vkládá
text: „s možností propojení na místní komunikaci“.
Ruší se ádek pro plochu TI-12: „
Plocha technické infrastruktury – trafostanice – v jižní ásti Plavska u místní komunikace – I. etapa
TI-12
výstavby.
Do ádku pro plochu VP-13 se vkládá text: „Pozn.: ást plochy je již realizována.“.
Do ádku pro plochu B-18 se vkládá text: „Pozn.: zástavba na ploše je již realizována.“.
Na konec tabulky se vkládá ádek tabulky: „
Plocha bydlení – v jihovýchodní ásti sídla, navazující na zastav né území, podél silnice III. t ídy.
Obsluha území – doprava: bude ešen sjezd ze stávající silnice III. t ídy; elektrika: ze stávající
B-20
trafostanice; vodovod, kanalizaci a plyn napojit na stávající technickou infrastrukturu.
Limity využití území – OP silnice, OP letišt a radioloka ního prost edku.
V názvu kapitoly d) se slovo: „jejich“ nahrazuje slovem: „její“ a vkládá se text: „, vymezení ploch a koridor
pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení podmínek pro jejich využití“;
V kapitole d) se do odstavce KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO
UMÍS OVÁNÍ – ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ vkládá text: „V ešeném území je vymezený
koridor pro el. vedení 400Kv Dasný /Ko ín – Slav tice s ozna ením TI-EL.“;
V názvu kapitoly e) se vkládá text: „s rozdílným zp sobem využití, ploch zm n v krajin “ a ruší se text:
„zm ny v“;

4

V kapitole e) se vkládá tabulka: „
Po adové íslo
Název
Charakter prvku
Význam
Délka/ší ka
Využití
Charakteristika

E3

24
V zátorech
Biokoridor- funk ní
Lokální
1,5/15-90 km/m
Les, louka, vodote
Místní biokoridor vedený po drobném vodním toku, protékajícím
evážn lesními porosty, mén extenzivními lu ními porosty. Mimo
les je s upraveným korytem, charakteru stoky, se zarostlými b ehy. Z
lesních typ p evládá podmá ená borová smr ina t tinová se š avelem
na obohacených píscích.
V kapitole f) se do tabulek pro Plochy bydlení - stav, Plochy bydlení - návrh, Plochy smíšené obytné –
bydlení a podnikání s ko mi - návrh, do ádku Velikost stavebních pozemk vkládá zkratka: „cca“. V tabulce
pro Plochy bydlení – návrh se vkládá index: „B-20“. V tabulce pro Plochy technické infrastruktury – stav,
návrh se ruší index: „, TI-12“. Do tabulky pro Biokoridor se vkládá index: „, LBK 24“;
V kapitole f) se v odstavci PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY ruší index: „B-18“ a
vkládá index: "„B-20“, text: „plocha vodovodního p ivad e, plochy elektrických vedení k trafostanicím“ se
nahrazuje textem: „koridor vodovodu, koridor el. vedení“, ruší se text: „(v etn prostoru pro OP plynoucích
z p íslušných právních p edpis )“;
V kapitole g) v tabulce pro VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY v ádku tabulky pro stavbu V1 se text: „Návrh
plochy pro“ nahrazuje textem: „Navržený“, v ádku tabulky pro stavbu E1 se text: „Návrh plochy pro
trafostanici T12 s el. vedením VN 22 kV“ nahrazuje textem: „Navržené el. vedení v etn trafostanice T12“,
v ádku tabulky pro stavbu E2 se text: „Návrh plochy pro trafostanici T13 s el. vedením VN 22 kV“ nahrazuje
textem: „Navržené el. vedení VN 22 kV v etn trafostanice T13“, na konec tabulky se vkládá ádek tabulky: „
Navržené el. vedení 400 kV
Plavsko
V názvu kapitoly h) se ruší slovo: „dalších“ a vkládá text: „, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle § 8
katastrálního zákona“;
V názvu kapitoly i) se zkratka: „SZ“ nahrazuje textem: „stavebního zákona“;
V kapitole j) se text: „této územn plánovací dokumentace“ nahrazuje textem: „Územního plánu Plavsko“;
V kapitole k) se na konec vkládá text: „Plocha bydlení (B-20) je za azena do I. etapy výstavby.“.
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TEXTOVÁ

ÁST OD VODN NÍ ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) postup po ízení a zpracování zm ny územního plánu
Po ízení zm ny . 3 ÚP Plavsko vyplynulo z projednání 2. Zprávy o uplat ování územního plánu Plavsko (dále jen „zpráva“).
Zpráva vychází z ustanovení § 55 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších
zm n a p edpis (dále jen „stavební zákon“) a byla zpracována v souladu s obsahem § 15 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn
plánovacích podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti.
Sou ástí této zprávy byly zárove pokyny pro zpracování návrhu zm ny územního plánu Plavsko. Návrh 2. zprávy o
uplat ování územního plánu byl podle § 47 odst. 2 zaslán dot eným orgán m, krajskému ú adu, sousedním obcím a obci
Plavsko. Návrh zprávy byl zve ejn n ve ejnou vyhláškou, ve které bylo oznámeno, že návrh 2. zprávy je vystaven k ve ejnému
nahlédnutí na Obecním ú adu Plavsko a na M Ú Jind ich v Hradec, odbor výstavby a územního plánování a dále, bylo možné
do návrhu zprávy nahlédnout na webových stránkách m sta Jind ich v Hradec a obce Plavsko. Ve ejná vyhláška dále
obsahovala, že po dobu 30 dn ode dne vyv šení oznámení o projednávání návrhu zprávy m že každý uplatnit své p ipomínky
k návrhu zprávy. Po ukon ení projednávání návrhu zprávy byly požadavky dot ených orgán po izovatelem vyhodnoceny a
návrh zprávy byl upraven do kone né podoby. P ehled požadavk dot ených orgán a p ipomínek byly zpracovány do tabulky
„Vyhodnocení požadavk DO, podn a p ipomínek k návrhu 2. zprávy o uplat ování ÚP“, která je sou ástí spisu. V rámci
projednávání zprávy dot ený orgán z hlediska ochrany p írody a krajiny vylou il významný vliv na evropsky významnou
lokalitu nebo pta í oblast a dot ený orgán z hlediska vlivu na životní prost edí nepožadoval zpracování vyhodnocení vliv na
životní prost edí, proto nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vliv zm ny územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Návrh 2. zprávy, který dle ustanovení vyplývající z § 55 odst. 1 stavebního zákona nahrazuje zadání zm ny, byl schválen
Zastupitelstvem obce Plavsko dne 16.10.2019 usnesením . 152/13/2019.
Dále zastupitelstvo obce svým usnesením ze dne 16.10.2019 rozhodlo o po ízení zm ny . 3 ÚP Plavsko vyplývající ze zprávy
(dále také jen „zm na“). Dále zastupitelstvo obce využilo ustanovení § 55a a schválilo po ízení zm ny zkráceným postupem.
Rovn ž dle § 6 stavebního zákona schválilo žádost o po ízení zm ny Ú adem územního plánování Jind . Hradec a ur ilo
starostu obce Ing. Františka Bo ka, jako zastupitele, který bude spolupracovat s po izovatelem p i po izování zm ny.
Na základ schválených pokyn pro zpracování návrhu zm ny územního plánu obsažených v kap. E) zprávy po ídil po izovatel
pro obec zpracování návrhu zm ny . 3 územního plánu Plavsko.
Po p edání a kontrole návrhu zm ny . 3 bylo po izovatelem zahájeno ízení o zm
. 3 dle § 55b odst. 2 stavebního zákona
………...
následující postup bude dopln n po projednání

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah
v území
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH
V ÚZEMÍ
ZEJMÉNA NÁVAZNOSTI NA SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ
Návaznost v oblasti ÚSES:
- zm nou . 3 byl dopln n lokální biokoridor (24LBK) z d vodu zachování pr hu ÚSES ze sousední obce
Hatín.
Návaznost v oblasti elektroenergetiky:
- zm nou . 3 byl vymezen koridor el. vedení 400kV Dasný/Ko ín – Slav tice (vyplývající z APÚR). Chyb jící
návaznost na sousední obce (Hatín, Stráž nad Nežárkou a Vyd í) bude ešena zm nami územn plánovacích
dokumentací t chto obcí.
Další požadavky ešené zm nou . 3 nemají na sousední obce p ímou vazbu, ani je svým významem nijak neovliv ují.

c) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem
VYHODNOCENÍ SOULADU S REPUBLIKOVÝMI PRIORITAMI DLE POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
R, VE ZN NÍ PLATNÝCH AKTUALIZACÍ
Z Politiky územního rozvoje R ve zn ní platných aktualizací (dále též jen „APÚR“) pro území ešené Zm nou . 3 ÚP
Plavsko vyplývá:
- správní území obce Plavsko nespadá do vymezené rozvojové oblasti, rozvojové osy, multimodálního dopravního
koridoru ani zám
v oblasti technické infrastruktury.
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-

dle APÚR je p es ást správního území obce Plavsko vymezen zám r v oblasti plynárenství – P15, tj. koridor
VTL plynovodu Mozart vedený z oblasti Lodhé ov/Veselí nad Lužnicí na hranice R/Rakousko. Dosud však
nebyla prov ena ú elnost daného zám ru a v rámci Aktualizace . 4 ZÚR není se zám rem uvažováno.
es ást správního území obce Plavsko je vymezen zám r v oblasti elektroenergetiky – E20, tj. pro dvojité
vedení 400kV Dasný/Ko ín – Slav tice. Zám r E20 bude zp esn n v rámci po izované Aktualizace . 4 ZÚR.
Do zm ny . 3 ÚP Plavsko je zakreslen na základ územn technické studie „V433 – zdvojení vedení Dasný –
Slav tice“.
Republikové priority územního plánování jsou Zm nou . 3 ÚP Plavsko respektovány.
VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Ze Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje ve zn ní platných aktualizací (dále též jen „AZÚR“) pro území ešené
Zm nou . 3 ÚPO Plavsko vyplývá:
- Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje území /kap. a) AZÚR/
Zm na . 3 zajiš uje návaznost prvk územního systému ekologické stability. Zábor zem lského p dního fondu
vyhodnocený zm nou . 3 je malého rozsahu. Zm na . 3 vytvá í podmínky pro rozvoj technické infrastruktury.
- Zp esn ní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v APÚR /kap. b) AZÚR/
Správní území obce Plavsko neleží dle AZÚR uvnit žádné rozvojové oblasti ani osy republikového významu i
specifické oblasti republikového významu a není sou ástí žádné rozvojové oblasti ani osy nadmístního významu.
- Up esn ní specifických oblastí nadmístního významu /kap. c) AZÚR/
Správní území obce se nachází uvnit Specifické oblasti nadmístního významu T ebo sko - Novohradsko (N-SOB2).
Zm na . 3 ÚP Plavsko podporuje ešení sm ující k vyváženému a únosnému zatížení p írody a krajiny návrhem jedné
plochy pro bydlení, která je vymezena v návaznosti na zastav né území na zem lské p
s III. t ídou ochrany. i
výstavb budou respektovány stanovené podmínky, které nep ipouští zástavbu vymykající se stávající struktu e a
charakteru lokality.
-

Vymezení ploch a koridor nadmístního významu a územního systému ekologické stability /kap. d)
AZÚR/
Ve správním území obce AZÚR vymezuje regionální biocentra (675 – Žabov a 4044 – Na Planinkách) a regionální
biokoridory (493 – Ko í vrch – Žabov, 4043 – U Lip – Na Planinkách a 4045 – Na Planinkách – U Lapic ). Tyto
prvky regionálního ÚSES jsou vymezené v platném územním plánu a zm nou . 3 nejsou m ny.
-

Vymezení územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot
kraje /kap. e) AZÚR/
Zm na územního plánu respektuje zásady ochrany p írody a krajiny vymezením zastavitelné plochy v návaznosti na již
urbanizované území. Zohled uje zásady ochrany zem lského p dního fondu tím, že rozvojová plocha je vymezena
mimo lesní pozemky a mimo I. a II. t ídu ochrany zem lského p dního fondu. Nastavením podmínek využití území se
nep ipouští zástavba vymykající se stávající struktu e a charakteru lokality.
- Stanovení cílových charakteristik krajin /kap. f) AZÚR/
Celé správní území obce je za azeno do krajiny rybni ní. Zm nou . 3 jsou zásady pro její využívání spln ny danými
podmínkami využití ploch s rozdílným zp sobem využití a ochranou hodnot území. Zastavitelná plocha vymezená
zm nou . 3 navazuje na zastav né území, zábor zem lského p dního fondu je provád n na p
s III. t ídou ochrany.
Zm na . 3 Územního plánu Plavsko není v rozporu s územn plánovací dokumentací vydanou krajem.

d) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav ného území
Soulad s cíli územního plánování (§18 zákona . 183/2006Sb.)
Zm na . 3 ÚP Plavsko je v souladu s cíli územního plánování, nebo svým ešením vytvá í p edpoklady pro výstavbu –
reaguje na požadavek vymezení plochy bydlení. Zajiš uje p edpoklady pro udržitelný rozvoj území, nebo nenarušuje
stávající koncepce vymezené územním plánem a stanovuje podmínky ú elného využívání území s ohledem na
komplexní ešení s cílem dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji území.
Zastavitelná plocha je umíst na v p ímé vazb na zastav né území a p im en rozši uje velikost a význam sídla a
s ohledem na míru využití zastav ného území. S p ihlédnutím na charakter obce, urbanistickou strukturu a hodnoty
území jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
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Soulad s úkoly územního plánování (§19 zákona . 183/2006Sb.)
Zm na . 3 Územního plánu Plavsko napl uje úkoly územního plánování tím, že navazuje na celkovou koncepci rozvoje
území stanovenou ÚP, v etn urbanistické koncepce, kterou zachovává a rozvíjí s ohledem na okolní krajinu a hodnoty
území. Stávající hodnoty území jsou ochrán ny zejména stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití. Zm na . 3 eší rozsah zastavitelných ploch úm rn velikosti území a kapacit jeho ve ejné
infrastruktury, vymezuje jednu zastavitelnou plochu pro jeden rodinný d m.

e) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis
Zm na je zpracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní
pozd jších p edpis ve zn ní zákona . 350/2012 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou . 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou .
500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn
plánovací innosti, ve zn ní vyhlášky . 458/2012 Sb. a vyhlášky . 458/2012 Sb. (dále též jen „vyhláška 500“).
Zm na . 3 ÚP Plavsko je zpracována v rozsahu m ných ástí územního plánu. Textová ást výroku zm ny je
provedena obdobn jako novela zákona, tzn. že je uvedeno jaký výrok se m ní a jakým zp sobem (dopl uje, nahrazuje,
vypouští, apod.). V souladu s vyhláškou 500/2006 Sb. byly zm nou . 3 aktualizovány názvy jednotlivých kapitol
výrokové ásti.
V textové ásti od vodn ní zm ny jsou od vodn ny pouze m né ásti. Samostatnou p ílohou od vodn ní je
srovnávací text (výroková ást územního plánu s úpravami vyzna enými formou revizí). Pro lepší p ehlednost jsou
dopl ované (podtržené) a rušené (p eškrtnuté) texty uvád ny barevn . Srovnávací text je p ípravou pro vyhotovení
územního plánu zahrnujícího úplné zm ní po vydání této zm ny.
Grafická ást znázor uje celé správní území obce, z d vodu použití aktuálního mapového podkladu – digitální
katastrální mapy na místo rastrového mapového podkladu.
Zm nou . 3 nedochází k navržení nového zp sobu využití ani k dalšímu podrobn jšímu len ní ploch definovaných
v platném ÚP. Možnosti stanovení ploch s jiným zp sobem využití, než je stanoveno v § 4 až 19 vyhlášky . 501 –
nebylo zm nou . 3 využito.
Po izovatel se domnívá, že dle výše uvedeného a popsaného postupu p i po izování zm ny ÚP (viz kap. a) od vodn ní a
této kapitoly) byly spln ny požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis na postup po ízení zm ny
územního plánu a obsahu zm ny územního plánu.
Zm na je po izována ú edníkem spl ujícím kvalifika ní p edpoklady pro územn plánovací innost a zpracována
osobou oprávn nou k vybrané innosti ve výstavb . Zve ej ování písemností v celém procesu probíhalo v souladu s
ustanovením § 20 stavebního zákona a § 25 a § 26 zákona . 500/2006 Sb., správní ád.

f)

vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis a
se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních
edpis , pop ípad s výsledkem ešení rozpor

bude dopln no po ve ejném projednání

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
bude dopln no na základ výsledku projednávání

h) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
bude dopln no na základ výsledku projednávání

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

bude dopln no na základ výsledku projednávání
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vyhodnocení spln ní požadavk zadání, pop ípad vyhodnocení

j)

souladu s body (1-4) uvedenými ve vyhl. 500 v p íloze 7 ásti II. bod b)
Požadavky vyplývající z 2. zprávy o uplat ování územního plánu Plavsko, která nahrazuje zadání zm ny . 3 ÚP
Plavsko, byly spln ny s tímto výsledkem:
- pro správní území obce Plavsko byly zpracovány nové digitální katastrální mapy, z toho d vodu byla zm nou
. 3 provedena aplikace celého územního plánu do tohoto aktuálního podkladu.
-

zm nou . 3 bylo prov eno a aktualizováno zastav né území. Do zastav ného území byla zahrnuta ást
zastavitelné plochy B-4, která byla posouzena jako proluka v zastav ném území. Do zastav ného území byla
zahrnuta ást plochy B-1, jedná se o plochy s již realizovanou zástavbou. Na ploše s ozna ením B-18 je již
realizována zástavba zanesená do katastru nemovitostí po vydání územního plánu. Další drobné úpravy
zastav ného území vznikly v d sledku odchylek aktuálního mapového podkladu od p vodního rastrového
podkladu.

-

názvy kapitol výrokové ásti byly zm nou . 3 aktualizovány v souladu s novelou . 13/2018 Sb. vyhlášky
500/2006 Sb.

-

do podmínek ploch s rozdílným zp sobem využití u ploch bydlení a ploch smíšených obytných, ve kterých je
stanovena minimální velikost stavebních pozemk 800m2, byl p ed vým ru dopln n termín „cca“, nebo není
možné dodržet danou vým ru striktn .

-

byla posouzena parc. . 1743/1 v k.ú. Plavsko za ú elem vymezit na její ásti zastavitelnou plochu s funk ním
využitím „plocha bydlení". V návrhu byla posouzena možnost vymezení nové zastavitelné plochy a nebyly
shledány d vody, které by m ly tuto zm nu znemož ovat. Navrhované ešení respektuje stávající hodnoty
území, nenarušuje zájmy ochrany p írody. Lze tedy konstatovat, že požadovaný zám r lze navrhnout.

-

zám r umíst ní rodinného domu na parc. . 1225/1, která je sou ástí zastavitelné plochy B-4 za azené do II.
etapy výstavby byl vy ešen p evedením ásti parcely do zastav ného území. Tuto ást lze považovat za proluku
v zastav ném území, navíc p iléhá ke stávající silnici III. t ídy a není z hlediska dopravní obsluhy závislá na
budoucím dopravním systému plochy B-4. Dopravní napojení plochy B-4 není touto úpravou dot eno, i nadále
že být uvažováno s napojením jak ze severní, tak i z jižní strany.

-

z d vodu zachování kontinuity systému ÚSES byl zm nou . 3 dopln n lokální biokoridor 24LBK, tak aby byla
zajišt na návaznost prvku na sousední k.ú. Hatín.

-

z hlediska záboru zem lského p dního fondu bylo provedeno pouze nejnutn jší vyjmutí zem lské p dy pro
realizaci výstavby jednoho rodinného domu v lokalit B-20, která navazuje na zastav né území a nachází se na
s pr
rnou produk ní schopností.

-

zm nou . 3 byl vymezen koridor pro ve ejnou technickou infrastrukturu - el. vedení 400kV (rozvojový zám r
E20 pramenící z APÚR), jako podklad pro jeho vymezení byla použita územn technická studie V433 –
zdvojení vedení Dasný – Slav tice. Jedná se o ve ejn prosp šnou stavbu.

-

nad rámec zadání je provedena oprava – vypušt ní plochy technické infrastruktury TI-12, která je sou ástí
zastavitelné plochy VS-8. Návrh el. vedení zakon ený trafostanicí T13, který je zárove ve ejn prosp šnou
stavbou v dokumentaci z stává.

k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení je v rozsahu m ných ástí územního plánu.
Názvy jednotlivých kapitol výrokové ásti byly uvedeny do souladu s aktuálním zn ním vyhlášky . 500/2006 Sb.

OD VODN NÍ P IJATÉHO EŠENÍ
Navrhovaná Zm na . 3 ÚP Plavsko nem ní koncepci vydaného územního plánu, pouze up es uje a dopl uje již d íve
navržené ešení. Navrhované ešení vychází z požadavku obce na provedení zm ny a z 2. Zprávy o uplat ování
územního plánu Plavsko, kde byly specifikovány podmínky pro provedení p íslušných zm n. Navržené ešení p isp je
k realizaci požadavk obyvatel obce na rozvoj území.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
Zastav né území bylo zm nou . 3 aktualizováno, nebo došlo k zastav ní ásti zastavitelných ploch. Do zastav ného
území byly zahrnuty zastav né stavební pozemky, které byly do katastru nemovitostí zaneseny po vydání územního
plánu a v jednom p ípad plocha posouzená jako stavební proluka. K drobným odchylkám oproti p vodnímu vymezení
hranice zastav ného území mohlo dojít z d vodu použití nové digitálního mapového podkladu.
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OD VODN NÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE
Odstavec je dopln n o popis urbanistické kompozice, nebo stavební zákon krom ešení plošného uspo ádání území
požaduje také ešení prostorového uspo ádání území. Urbanistická kompozice je sou ástí celkové koncepce a dbá na
vzhled území, tj. na estetické uspo ádání hmotných prvk , kterými je území tvo eno.
Tabulka „Seznam zastavitelných ploch“ byla dopln na o plochu vymezenou zm nou . 3:
B-20 - Návrh plochy bydlení
Zm na . 3 reaguje na konkrétní požadavek investora, tzn. zám r na realizaci bydlení. Navržená lokalita navazuje na
zastav né území s obytnou funkcí, které uceluje. Dopravní obsluha bude ešena sjezdem ze stávající silnice III. t ídy.
V návrhu byl rovn ž posouzen a vyhodnocen zábor zem lského p dního fondu. Návrh se nachází na p
s III. t ídou
ochrany, která má pr
rnou produk ní schopnost a je možné ji využít územním plánem pro výstavbu. Na ploše nejsou
provedeny investice do p dy.
U návrhových ploch které již byly zcela nebo áste
zastav ny je tato informace uvedena.
Zastavitelná plocha technické infrastruktury pro trafostanici s ozna ením TI-12 byla z dokumentace vypušt na, nebo
trafostanice je již sou ástí zastavitelné plochy VS-8 (oprava zjevné chyby).

OD VODN NÍ KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Zm nou . 3 byl vymezen koridor pro el. vedení 400 kV s ozna ením TI-EL, který je v souladu s rozvojovým zám rem
v oblasti elektroenergetiky vymezeným Politikou územního rozvoje R s ozna ením E20. Tento zám r bude up esn n
v rámci po izované aktualizace . 4 Zásad územního rozvoje jiho eského kraje. Jedná se o zám r vedení ZVN 400kV
Ko ín – Slav tice vymezený p es správní území obce Plavsko. Jako podklad pro zp esn ní zám ru byla použita
„Územn technická studie „V433 – zdvojení vedení Dasný - Slav tice“, EPS Invest, a. s., která byla zpracována za
elem prov ení trasy zám ru. Jedná se o zám r, který využívá trasy stávajícího vedení 400kV. Ú elem je posílit
enosovou schopnost a spolehlivost energetické soustavy, a to p estavbou (zdvojením na 2x400kV, pop . p estavbou na
vyšší parametry) stávající 400 kV vedení mezi rozvodnami Dasný, Ko ín a Slav tice. Koridor byl up esn n dle
konkrétních podmínek a jev v území, nap . dle morfologie terénu nebo struktury osídlení a zástavby.
Oproti územn technické studii byl koridor zm nou . 3 zp esn n z d vodu st etu se zastavitelnou plochou VS-8 a se
stávajícími objekty pro výrobu a skladování na západním okraji správního území obce Plavsko.

OD VODN NÍ NÁVRHU SYSTÉMU ÚSES
Lokální územní systém ekologické stability bylo nutno upravit s ohledem na zachování návaznosti na územn plánovací
dokumentaci sousední obce Hatín. Zm nou . 3 byl proto dopln n chyb jící lokální biokoridor 24LBK.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
Zm na . 3 upravuje podmínky pro plošné využití ploch bydlení a ploch smíšených obytných – bydlení a podnikání
s ko mi. U stanovené velikosti stavebních pozemk pro tyto plochy je dopln n termín „cca“, nebo je obtížné danou
vým ru dodržet striktn . V od vodn ných p ípadech, kdy se jedná o již vymezený stavební pozemek, m že být skute ná
vým ra snížena (oproti stanoveným 800m2) o max. 5%. Horní hranice (navýšení vým ry) je bez omezení.
Do tabulky Plochy bydlení – návrh je dopln n kód nov vzniklé zastavitelné plochy B-20.
Z tabulky Plochy technické infrastruktury – stav, návrh je vypušt n kód plochy TI-20, nebo tato plocha byla zm nou .
3 vypušt na.
Do tabulky Biokoridor – regionální, lokální – stav, návrh je dopln n kód nov vymezeného lokálního prvku ÚSES
24LBK.

OD VODN NÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
Popis navržených koridor v odstavci Podmínky pro využití koridor
v grafické ásti dokumentace.

je dán do souladu s terminologií použitou

OD VODN NÍ VYMEZENÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Popis ve ejn prosp šných staveb v tabulce je zm nou . 3 pouze up esn n. Nov je dopln na ve ejn prosp šná stavba
vymezená zm nou . 3 – navržené el. vedení 400 kV.

OD VODN NÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR , U KTERÝCH JE NUTNÉ PROV
ZM N JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
Zn ní textu je pouze p eformulováno tak aby bylo jednozna

ENÍ

z ejmé, k jakému datu budou územní studie po ízeny.

OD VODN NÍ STANOVENÍ PO ADÍ ZM N V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Plocha B-20 navrhovaná zm nou . 3 je za azena do I. etapy výstavby, nebo svým rozsahem nevyžaduje len ní na
etapizaci provád ní zm n v území.
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l)

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

Lze konstatovat, že zastav né území ve správním území Plavsko je využíváno ú eln a v souladu s požadavky
vyplývajícími z územního plánu. Jsou realizovány rodinné domy i dopl kové stavby ke stavbám hlavním, a to p evážn
v zastav ném území. Dále byla povolena modernizace stájí v areálech bývalého JZD Plavsko.
Jsou využívány i zastavitelné plochy, v lokalit B-1 je povoleno 5 RD, v lokalit B-5 je povolen 1 RD, v lokalit B-VZ19 je vydáno ÚR na 1 RD a plochy B-VZ-7 a B-VZ-17 jsou využívány jako oplocený výb h pro kon , p ípadn jiná
hospodá ská zví ata.
Z návrhu 2. zprávy o uplat ování územního plánu Plavsko vyplývá, že vymezování dalších zastavitelných ploch není
s ohledem na demografický vývoj a pot eby obce nutné. D vodem k navýšení po tu stavebních pozemk vymezením
plochy B-20 je zám r konkrétních žadatel , majitel pozemku. Rozvoj bydlení je siln ovlivn n sou asným trendem
zvyšování kvality bydlení (snižování po tu obyvatel na byt a zárove zvyšování obytné plochy na obyvatele). Zám r na
zástavbu v lokalit vymezené zm nou . 3 vychází z konkrétního požadavku investor na vlastním pozemku a je reálný
edpoklad, že bude moci být využit k okamžité výstavb . P i posuzování zám ru byla zohledn na i skute nost, že se
jedná o pouze jednu plochu pro jeden rodinný d m, tzn. o malé navýšení rozsahu zastavitelných ploch oproti ÚP
Plavsko. To vše s ohledem na ú elné využití zastav ného území a charakter a efektivitu jeho využití.
Plocha navržená zm nou . 3 je vymezena v návaznosti na zastav né území na p
s III. t . ochrany zem lského
dního fondu.

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 . 3 ÚP Plavsko nejsou stanoveny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly ešeny v zásadách
územního rozvoje.

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

LSKÝ P DNÍ FOND

INVESTICE DO P DY
Na ploše B-20 nejsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk .

0

V.

-

-

Informace podle ustanovení § 3
odst. 2 písm. g)

0

I
V.

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

0,23

III.

Informace o existenci odvodn ní

II.

lský p dní fond
Informace o existenci závlah

I.

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

Tabulka vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem

PLOCHA BYDLENÍ
B-20

Plocha bydlení

0,23

0

0

-

-

-

ZÁBOR ZEM
LSKÉ P DY PODLE T ÍD OCHRANY A PODLE ZP SOBU VYUŽITÍ
Celkový zábor zem lského p dního fondu provád ný Zm nou . 3 ÚP Plavsko je pouze na p
s III. t ídou ochrany.
OD VODN NÍ
Zm na . 3 Územní plánu Plavsko respektuje obecné zásady ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona . 334/1992 Sb., o
ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis a je v souladu s § 3 a § 4 vyhlášky MŽP . 13/1994 Sb., kterou se upravují
které podrobnosti ochrany ZPF.
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Plocha B-20:
Návrh plochy bydlení – jihovýchodní ást sídla Plavsko, parc. . 1743/1 - k.ú. Plavsko. P i
vymezování zastavitelné plochy byla zohledn na návaznost na zastav né území a budoucí ucelení jeho tvaru. Lokalita je
navržena tak, aby novým využitím nedošlo ke znep ístupn ní okolních pozemk nebo k nemožnosti i ztížení jejich
obhospoda ování. Jedná se o plochu pro výstavbu jednoho rodinného domu navazující na území s obytnou funkcí. Zám r
vychází z konkrétního požadavku investor na vlastním pozemku a je reálný p edpoklad, že bude moci být využit k
okamžité výstavb . Dopravní obsluha bude zajišt na sjezdem ze stávající silnice III. t ídy, lokalitu je možné napojit na
stávající technickou infrastrukturu. ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je tedy hospodárné. Lokalita se
nachází na p
s III. t ídou ochrany ZPF, tzn. na p
s pr
rnou produk ní schopností. Takovou p du je možno
využít pro efektivn jší nezem lské využití. Navržené ešení p edstavuje p ijatelný rozvoj obce.
ZÁV R
Ve Zm
. 3 ÚP Plavsko byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. V p ípad kdy došlo
k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Zábor pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa se zm nou . 3 neprovádí.

o) rozhodnutí o uplatn ných námitkách v etn jejich od vodn ní
bude dopln no po ve ejném projednání

p) vypo ádání uplatn ných p ipomínek
bude dopln no po ve ejném projednání

q) srovnávací text s vyzna ením zm n
Výroková ást územního plánu s vyzna ením zm n (srovnávací text) je samostatnou p ílohou . 1 od vodn ní zm ny
ÚP.
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POU ENÍ:
Proti zm
. 3 územního plánu Plavsko vydané formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný prost edek (§ 173
odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád).

B. Grafická ást od vodn ní, skládající se z níže uvedených výkres (p íloha . 2):
Koordina ní výkres v m . 1 : 5 000
Výkres širších vztah v m . 1:50 000
Výkres p edpokládaných zábor p dních fond v m . 1: 5 000

Josef Pivec
místostarosta

Ing. František Bo ek
starosta

