1/6

PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K
Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998

ZM NA . 2
ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

DRAHOT ŠICE
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
TEXTOVÁ ÁST
Listopad 2010

Paré íslo :

2

ZÁZNAM O Ú INNOSTI
íslo jednací:

Oprávn ná osoba po izovatele
Projektový ateliér AD s.r.o.
Ing.arch. Jind iška Kupcová

Datum vydání:

Datum nabytí ú innosti:

Správní orgán, který Zm nu . 2 ÚPNSÚ
Drahot šice vydal
Zastupitelstvo obce Drahot šice

2/6

OBSAH

a) Vymezení zastav ného území ................................................................................................................................................ 3
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ................................................................................................ 3
c) Urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen ................................. 3
d) Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umís ování .................................................................................... 4
e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost ................ 4
f) Stanovení podmínek pro funk ní využití ploch s rozdílným zp sobem využití a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu .......................................................................................... 5
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................................................... 5
h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo ......................... 6
i) Údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti............................................................... 6

3/6

a) Vymezení zastav ného území
Zastav né území je vymezeno sou asn platnou územn plánovací dokumentací. Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice se
nem ní.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Základní koncepce rozvoje území obce schváleného ÚPNSÚ je rozší ena o návrh nové plochy pro výrobu a
skladování. V návrhu Zm ny .2 ÚPNSÚ Drahot šice jsou stanoveny limity využití, které respektují stávající p írodní,
historické, urbanistické a kulturní hodnoty obce. Navrhované limity platí pouze v území ešeném Zm nou .2 ÚPNSÚ
Drahot šice.
Návrh Zm ny .2 ÚPNSÚ Drahot šice vychází z rozboru sou asného využívání území a problémové analýzy.
OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Ve zm
jsou pln respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle schválené ÚPD. V p ípad zamýšlené
stavební nebo jiné obdobné innosti je nezbytné postupovat v souladu se zákonem o státní památkové pé i v platném
zn ní.
Vlivem navrhované zm ny nebudou nijak narušeny podmínky ochrany p írodních, civiliza ních a kulturních hodnot
území. Civiliza ní hodnoty v ešeném území zm ny . 2 budou posíleny návrhem ploch pro výrobu a skladování a
s tím souvisejícím rozvojem technické infrastruktury.
Ochrana p írodních hodnot je zajišt na ešením odkanalizování ploch ešeného území zm ny . 2, dále jsou
respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu (dále jen ZPF).
S návrhem Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability
krajiny.
V ešeném území Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky zapsané
v úst edním seznamu a ešením Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nedojde ani k negativnímu ovlivn ní nemovitých
kulturních památek ani kulturních hodnot v navazujícím území.
V území ešeném Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, ochrana
kulturních hodnot území i p ípadných archeologických nález bude ešena v podmínkách pro vlastní provád ní staveb,
i jiných inností v souladu s p íslušnými ustanoveními § 21-24 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i
v platném zn ní.
EHLED LOKALIT EŠENÝCH ZM NOU . 2 ÚPNSÚ DRAHOT ŠICE
Po adové íslo
Ozna ení jednotlivých lokalit
1
Návrh plochy výroby a skladování

c) Urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Nezm

na oproti schválenému ÚPNSÚ.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
íslo plochy
Ozna ení jednotlivých lokalit
Návrh plochy výroby a skladování – ve východní ásti k. ú. Drahot šice. Lokalita nenavazuje na
zastav né území.
VS 1
Limity využití území – vzdálenost 50m od kraje lesa, el. vedení VN 110 kV, OP el. vedení, pásmo
hygienické ochrany stupn II.b a CHOPAV.
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SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nedojde k zásahu do systému sídelní zelen . Sou asný podíl zelen v sídle z stane
zachován.

d) Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její
umís ování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Koncepce dopravní infrastruktury se Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nem ní. Lokalita ešená zm nou musí mít svoji
parkovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již p ímo jako sou ást stavby.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nedojde ke zm

koncepce zásobování vodou.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nedojde ke zm
nové vedení p ipojující plochu výroby a skladování.

koncepce zásobování el. energií. Tato koncepce je rozší ena o

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nedojde ke zm

koncepce zásobování plynem.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nedojde ke zm

koncepce zásobování teplem.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice není vymezena plocha ob anského vybavení.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nejsou vymezeny plochy ve ejných prostranství.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

CIVILNÍ OCHRANA
ešení požadavk civilní ochrany se Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nem ní – z stává v platnosti ešení dle
schváleného ÚPNSÚ.

e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení
podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed
povodn mi, rekreace, dobývání nerost
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES
Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.
V souvislosti s návrhem Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice se nenavrhují žádné nové prvky územního systému
ekologické stability krajiny.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Území ešené Zm nou . 2 ÚPNSÚ Drahot šice není dot eno záplavovým územím.

PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice se nenavrhují žádná protipovod ová opat ení.
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PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice se nenavrhují žádná protierozní opat ení.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Zm na . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nevymezuje plochu pro rekreaci.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
V území ešeném Zm ny . 2 ÚPNSÚ Drahot šice nejsou vymezeny žádné plochy ur ené pro dobývání ložisek
nerostných surovin ani plochy pro jeho technické zabezpe ení.

f)

Stanovení podmínek pro funk ní využití ploch s rozdílným
zp sobem využití a stanovení podmínek prostorového uspo ádání,
etn základních podmínek ochrany krajinného rázu

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
ešené území obsahuje pouze 1 plochu, která zm nou využití p ejímá novou funkci, s níže uvedenými regulativy. Pro
zbývající ást správního území obce Drahot šice jsou i nadále v platnosti p vodní regulativy dle schválené ÚPD

Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl.501/2006 sb.)
- návrh

VS

Hlavní využití
Plocha výroby a skladování – plocha pro FVE.
ípustné využití
Jsou to plochy ur ené pro umis ování staveb fotovoltaické elektrárny a staveb a za ízení bezprost edn související s
danou funkcí a obsluhy území (solární fotovoltaické panely, podstavce s oto ným systémem atd.). Umis ovat parkovací
a odstavná stání pot ebná pro odstavení vozidel „obsluhy“ fotovoltaické elektrárny.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování a odstavných stání na vlastním pozemku, a to již jako sou ást
stavby.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení ran prav kého a st edov kého osídlení. V p ípad stavební nebo jiné
obdobné innosti v navržené lokalit je nezbytné postupovat v souladu se zák. . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i,
v platném zn ní, a jeho provád cí vyhlášky . 66/1988 Sb., pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací
povinnost podle zákona „O státní památkové pé i“. Veškeré práce spojené s výkopovými pracemi provád né na t chto
územích je investor povinen oznámit Archeologickému ústavu i jinému oprávn nému archeologickému pracovišti a
umožnit archeologický výzkum v ur eném rozsahu.

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
Zm nou .2 ÚPNSÚ Drahot šice nejsou dot eny stávající ve ejn prosp šné stavby schválené dle ÚPNSÚ. Zm na .2
ÚPNSÚ Drahot šice nenavrhuje plochy nebo opat ení, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit, ani
pozemky, u kterých je možno uplatnit vyvlastn ní bez možnosti p edkupního práva. Zm na .4 .2 ÚPNSÚ Drahot šice
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nenavrhuje opat ení ani stavby k zajišt ní
k pozemk m a stavbám vyvlastnit.

obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva

h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo
Ve Zm
. 2 ÚPNSÚ Drahot šice nejsou vymezeny žádné plochy ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných
opat ení, pro které lze uplatnit pouze p edkupní právo.

i)

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

Návrh územního plánu obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
GRAFICKOU ÁST
1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres

6 stran
1: 5 000
1 : 5 000

