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ÚVOD: 

Obec Smilkov má dosud platný Územní plán obce, schválený v roce 2001. S ohledem na 
potřeby obce a změnu legislativy v oblasti územního plánování rozhodlo zastupitelstvo obce 
dne 17. 2. 2011 usn. č. 1/11 o pořízení nového územního plánu.  

Zároveň na tomto svém zasedání zastupitelstvo rozhodlo o tom, že pořizovatelem územního 
plánu bude příslušný úřad územního plánování, tzn. odbor výstavby a úz. plánování MěÚ 
Votice a určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude starostka Hana 
Dohnalová. 

Projednání návrhu zadání v roce 2012 bylo zastaveno. Po doplnění a aktualizaci podnětů se 
obnovily práce na novém územním plánu až koncem r. 2013. Vzhledem k legislativním 
změnám byl návrh zadání přepracován v souladu s novelou prováděcí vyhlášky č. 500/2006 
Sb. ke stavebnímu zákonu, platné od 1. 1. 2013. 

Řešeným územím územního plánu je správní území obce Smilkov, zahrnující dvě katastrální 
území: k. ú. Smilkov a k.ú. Kouty u Smilkova. 

 
Obsah zadání územního plánu (podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.): 
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1.1.2 Požadavky vyplývající ze ZÚR ......................................................................... 4 
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1.3.2 Požadavky vyplývající z ÚAP ........................................................................... 7 
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8 Další relevantní požadavky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů k návrhu 

zadání .................................................................................................................................... 10 
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1 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

 

1.1 Požadavky na urbanistickou koncepci 

Obec Smilkov tvoří několik sídel  (Smilkov, Kouty, Líštěnec, Zechov, Oldřichovec a Plachova 
Lhota) s dalšími odloučenými samotami. Rozloha správního území je 1120 ha, obec má 
v současnosti 256 trvale hlášených obyvatel (k 1. 1. 2013).  

Základní vize budoucího rozvoje: 

 Obec se nachází v příjemné krajině a v prostředí, vhodném pro život. V sídle je klid, 
zdravé životní prostředí, které zůstane i při plánování nové zástavby. 

 Přestože obec v posledních 20 letech klesla na cca 2/3 počtu obyvatel, tento trend se 
již zastavil a předpokládá se přiměřený, avšak nepříliš dynamický rozvoj, díky hlavnímu 
potenciálu spočívajícímu v hodnotném přírodním zázemí a z hlediska dopravy v 
dobrém napojení na blízké nadřazené centrum osídlení - město Votice (5 km). 

 Udržet stagnující až mírně stabilní růst počtu obyvatel z posledních několika let 
a zároveň doplnit a zkvalitnit plochy veřejných prostranství k podpoře hlavního 
fenoménu obce - klidného prostředí pro rodinné bydlení, i rekreaci, včetně řešení 
odpovídající veřejné infrastruktury (technické, dopravní, příp. i občanské). 

 V horizontu 15 let bude počet obyvatel mírně stoupat; za 15 let tedy obec naroste o 
přibližně 10 - 70 obyvatel; počet obyvatel tak může narůst až na cca 300 - 325. Pro 
tento  nárůst územní plán vymezí odpovídající návrhové plochy (s přiměřenou 
rezervou).  

Urbanistická koncepce bude respektovat stávající strukturu osídlení charakterizovanou 
několika malými sídly s dalšími odloučenými částmi. Členění území by mělo být i nadále 
zachováno, tak jako přiměřený rozvoj sídel. Bude respektován stávající charakter i hladina 
zástavby, právě tak jako centrum obce, dominanty obce a hladina zástavby.  

Rozvoj obce bude zaměřen na posílení funkce bydlení. O pozemky pro rodinné bydlení na 
území obce je v současné době zájem, který rovněž podporuje zastupitelstvo obce. Cílem je 
vytvořit předpoklady pro další rozvoj obce, tj. zajištění bydlení především pro mladé občany, 
kteří mají k místu vztah. Zastavitelné plochy budou navrženy s přiměřenou rezervou v rozsahu 
umožňujícím vhodný výběr pozemku pro vážné uchazeče o výstavbu rodinných domů v obci.  

Územní plán prověří zahrnutí dosud nezastavěných ploch navržených platným územním 
plánem, dále prověří zařazení nových návrhů (podnětů uplatněných vlastníky pozemků) a 
případně další vhodné plochy, jako jsou nevyužité proluky a pozemky po obvodě zastavěného 
území, do míst s možností kvalitní technické a dopravní obsluhy s návazností na stávající 
zastavěné území. Řešením bude zachována udržitelnost rozvoje a vyváženost vztahu 
jednotlivých skupin územích podmínek. U všech návrhových ploch se bude jednat o menší 
lokality. Důraz bude kladen na zachování kvalitního přírodního prostředí a na příznivé zapojení 
nových ploch do kontextu zástavby a krajinného rázu.   

Projektantem bude posouzen a stanoven rozsah ochrany nezastavěného území před 
umisťováním nežádoucích staveb ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona. 
 

 
1.1.1 Požadavky vyplývající z PÚR 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (vydána Usnesením vlády ČR č. 929 ze 
dne 20.7.2009) určuje požadavky, strategii a podmínky pro konkretizaci cílů a úkolů územního 
plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem 
na udržitelný rozvoj území. Stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 
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Z republikových priorit stanovených Politikou územního rozvoje ČR, které je nutno respektovat, 
se jedná např. o ochranu a rozvíjení kulturních, přírodních a civilizačních hodnot území včetně 
architektonického, urbanistického a archeologického dědictví. Uloženo je zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kultury krajiny. Při 
stanovování způsobu využití dávat přednost komplexním řešením. Při řešení ochrany hodnot 
území je nezbytné zohledňovat požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a na 
hospodářský rozvoj území. Je nutné vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání 
zdevastovaných areálů a ploch a hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu 
nezastavěného území. Vytvářet podmínky pro rozvoj různých forem cestovního ruchu, 
turistiky, cykloturistiky, agroturistiky při zachování, případně rozvíjení hodnot území. V 
územním plánu vytvořit podmínky pro koordinované umístění dopravní a technické 
infrastruktury. 

Území obce Smilkov je dle Politiky územního rozvoje ČR zařazeno do rozvojové osy 
republikové úrovně OS6 Praha - Benešov - Tábor - České Budějovice.  
 
 
1.1.2 Požadavky vyplývající ze ZÚR 

Územně plánovací dokumentace kraje, tj. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 

(ZÚR), byly vydány dne 07. 02. 2012 (usnesením Zastupitelstva Stč. kraje. č. 4-20/2011/ZK ze 
dne 19. 12. 2011), účinnosti nabyly dne 06. 03. 2012. 

Rozvojová osa OS6 Praha - Benešov - Tábor - České Budějovice, vymezená platnou Politikou 
územního rozvoje ČR 2008, byla zpřesněna Zásadami územního rozvoje (ZÚR) 
Středočeského kraje a obec Smilkov v nich byla potvrzena jako součást rozvojové osy OS6.  

Z vydaných ZÚR a z polohy obce v rámci rozvojové osy OS6 vyplývá následující (vybraný a 
relevantní) úkol pro územní plánování (čl. (31) dle ZÚR): 

 ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na 
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu 
krajiny. 

Platí požadavek řešit koordinaci umístění rozvojových záměrů. V úkolech je dále stanoveno 
ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na 
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny.  

Z vydaných ZÚR a stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území vyplývají požadavky vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke 
svému území. Přitom se soustředit zejména na" - zachování a obnovu rozmanitosti kulturní 
krajiny a posílení její stability (čl. 06a); 
          - zachování a citlivé doplnění výrazu sídel (čl. 06c); 
          - upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny (čl. 06d). 
 
 
1.1.3 Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP): 

 respektovat všechny limity funkčního využití obsažené ve výkrese limitů; 
 

 
1.1.4 Požadavky vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů 

Zastavitelné plochy budou vymezovány pouze v návaznosti na zastavěné území. 
 
Urbanismus, architektura, veřejný prostor a sídelní zeleň 

 Důsledně dbát ochrany kulturních a architektonických hodnot v území (nemovité 
kulturní památky, drobné sakrální stavby, území s archeologickými nálezy, další 
architektonicky významné stavby). 
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 Urbanistické a architektonické řešení vhodného typu zástavby jednotlivých sídel bude 
zohledněno podle konfigurace terénu, stavu osídlení. Stavby se přizpůsobí okolní 
zástavbě jak výškou, tak celkovým objemem. 

 Do ploch obytných bude zahrnuta možnost drobného nerušícího podnikání. 

 Bude zajištěna ochrana a rozvoj zelených ploch v sídle jako významné součásti sídelní 
struktury. V územním plánu budou chráněna stávající veřejná prostranství s důrazem 
na ochranu veřejné zeleně. 

 

Rekreace 

 Prověřit možnosti a potřebu vytvoření infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování). 

 Prověřit záměry a využitelnost zámku a hospodářského dvora u zámku ve Smilkově 
(obojí jako nemovitá kulturní památka, komplex je v nevyhovujícím technickém stavu a 
oprava je nutná, obec by získala ubytovací kapacitu, která ve Smilkově chybí). 

 Zaměřit se na pěší a cyklistickou turistiku, pro než jsou ideální podmínky.  

 V zemědělsky využívaných částech území prověřit možnost obnovy historických cest a 
potenciálně tak zvýšit prostupnost území pro pěší a cyklisty.  

 Nepředpokládá se návrh nových ploch pro stavby individuální rekreace. Ve smíšeném 
území bude dána možnost výstavby objektů hromadné rekreace (penziony apod.). 

 

Rozvoj, budoucí podoba obce 

 Zhodnotit rozvoj navržený předchozím územním plánem a navrhnout takovou celkovou 
velikost rozvoje, která bude odpovídat reálným demografickým tendencím. 

 Zhodnotit podněty vlastníků pozemků a v konfrontaci s plochami vymezenými 
předchozím územním plánem a aktuálními podněty vybrat plochy, které jsou pro 
požadovaný účel nejvhodnější. 

  
Tab. s uplatněnými podněty, které budou územním plánem prověřeny (společně s rozvojovými záměry 
předchozího územního plánu): 

 

ID Vlastník Požadované využití Parcela k.ú. Výměra 

1 František Němec pozemky pro bydlení 
12 Kouty u Smilkova 284 

13 Kouty u Smilkova 6524 

2 Jiří Opička RD 97/3 Kouty u Smilkova 1582 

3 Jiří Opička RD 97/1 Kouty u Smilkova 70166 

4 Miroslav Havlíček bydlení 

473/1 Kouty u Smilkova 10455 

473/3 Kouty u Smilkova 7000 

474 Kouty u Smilkova 665 

5 Miroslav Krchňák plocha se smíšenou funkcí 410/1 Smilkov ? 

6 Marie Neradová RD/venkovské bydlení 

100 Kouty u Smilkova 12232 

101 Kouty u Smilkova 1226 
147 Kouty u Smilkova 1025 

148 Kouty u Smilkova 28155 

6 Kouty u Smilkova 3654 

8/1 Kouty u Smilkova 2153 

9 Kouty u Smilkova 222 

11 Kouty u Smilkova 2014 

149 Kouty u Smilkova 149 

7 Jiří Opička výstavba rodinného domu 
95/1 Kouty u Smilkova 10870 

88/2 Kouty u Smilkova 1564 

8 Pavel Bubník smíšené venkovské bydlení 171/1 Kouty u Smilkova 701 

9 Smilkov a.s. ubytování 2 Smilkov 9356 

10 
Špaček Marek, 
Špaček Michal 

využití k zástavbě rekreačních chat 

825/1 Kouty u Smilkova 221 

820/2 Kouty u Smilkova 4975 

820/4 Kouty u Smilkova   
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1.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 

 

1.2.1 Požadavky vyplývající ze ZÚR 

Vydané ZÚR nevymezují v řešeném území žádný koridor pro umístění veřejně prospěšných 
staveb ani jiné nadřazené veřejné infrastruktury. 
 
 

1.2.2 Požadavky vyplývající z ÚAP 

 Zařadit návrhové plochy pro dopravu - územím procházejí cyklostezky a turistické 
trasy, které jsou napojeny na okolní území, pro pěší turistiku jsou využívány místní a 
obslužné komunikace. 

 Územní plán bude obsahovat plochy pro technickou infrastrukturu, koridor 
vysokotlakého plynovodu a ochranná pásma vodních zdrojů. 

 
 
1.2.3 Požadavky vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů 

Doprava 

 Územní plán nebude měnit koncepci dopravy (východní částí řešeného území prochází 
od severu na jih silnice I/3, de je intenzita dopravy vysoká, výhledově ubude vozidel v 
souvislosti s výstavbou dálnice D3, dopravní význam komunikací III. třídy je minimální 
a je po nich vedena v podstatě jen místní doprava). 

 Návrhové plochy budou vymezeny společně s dopravním napojením. 

 Řešit malou hustotu sítě cyklistických tras a nedostatečnou infrastrukturu pro 
cyklistickou a pěší dopravu (územím prochází cyklostezka, která začíná v Jesenici a 
končí v Jankově).  

 Obec je napojena na hromadnou autobusovou dopravu z Votic. Četnost dopravy je 
vyhovující a zůstane zachována. 

 

Technická infrastruktura 

 Z ÚAP bude převzato zařízení veřejné technické infrastruktury a v návrhu územního 
plánu bude řešen jejich rozvoj. 

 Zásobování pitnou vodou z místního veřejného vodovodu je funkční ve Smilkově, v 
Koutech, Zechově a Oldřichovci. V ostatních sídlech je pitná voda získávána ze 
soukromých studní. Územní plán nebude vzhledem k malé kapacitě sídel navrhovat 
jiné zásobování pitnou vodou. Na území obce je několik studní, ze kterých jsou 
zásobovány pitnou vodou Votice. Studny se nacházejí pod sídlem Kouty a u silnice I/3 
za Oldřichovcem směrem na Votice. 

 Žádné ze sídel nemá kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Splaškové vody jsou 
odváděny do jímek a septiků a jsou vyváženy. Sídlo Smilkov má připravený projekt 
kanalizace a místo pro čistírnu odpadních vod. V ostatních sídlech nebude kanalizace 
navrhována z důvodu nedostatečného počtu objektů. Je možné vybudovat domovní 
čistírny pro více objektů. Územní plán prověří a navrhne optimální řešení 
odkanalizování obce. 

 Dešťové vody z komunikací jsou svedeny do vodních ploch či do potoků. Dešťové vody 
je třeba pro zachování odtokových poměrů v maximální míře zadržovat na pozemku. 
Pouze tam, kde by docházelo k podmáčení pozemků a staveb je možné vody odvést. 

 S ohledem na návrh nových zastavitelných ploch bude prověřeno zásobování 
elektrickou energií a event. bude navržena plocha pro novou trafostanici. 

 Obec nemá zaveden plyn. Má zpracovaný projekt na gazifikaci sídel Smilkov a Kouty, 
kdy by potrubí bylo vedeno ze stanice v Heřmaničkách. Plyn je zaveden do objektu 
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Veselíkov. Územním plánem bude prověřena možnost plynofikace obce (také s 
ohledem na životní prostředí a kvalitu ovzduší především v zimních měsících). 

 Také zásobování centrálním teplem v obci nefunguje a neuvažuje se o jeho zřízení. 

 Veřejná telekomunikační síť bude zachována. Dálkový kabel prochází územím a bude 
respektován. 

 Nebudou navrhovány plochy pro nové skládky. Stávající systém odpadového 
hospodářství zůstane zachován. 

 Do území zasahují radioreleové paprsky z vysílače Mezivrata. Respektováno bude 
rovněž ochranné pásmo vysílače. 

 Pro nové zastavitelné plochy, které budou vyžadovat vybudování dopravní nebo 
technické infrastruktury budou vyznačeny koridory napojení. Pro možnost posouzení 
kapacity technické infrastruktury bude u nových ploch stanovena orientační velikost 
pozemku. 

 

Občanská vybavenost, veřejná prostranství 

 Koncepce občanského vybavení se nemění. Budou respektovány stávající plochy 
občanského vybavení a dle dohody s vedením obce se nové plochy pro občanskou 
vybavenost nebudou navrhovat, bude dána možnost na plochách smíšených umístit 
stavbu tohoto typu. 

 Veřejná prostranství budou zachována. Jedná se většinou o návsi. Územní plán 
prověří docházkové vzdálenosti podle § 22 vyhl. č. 501/2006 Sb. Vytipuje plochy pro 
veřejnou zeleň, navrhne chybějící plochy pro chodníky. 

 
 
1.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 

 

1.3.1 Požadavky vyplývající ze ZÚR 

Vydané ZÚR vymezují v řešeném území koridor pro umístění následujících veřejně 
prospěšných opatření: 

 RK 300 – regionální biokoridor RK 297 - Bábin kout 

 RK 301 – regionální biokoridor Bábin kout - Třešňová Hora 

Dle čl. 195a ZÚR budou uvedené prvky ÚSES zpřesněny, budou dodrženy jejich minimální 
parametry a zajištěna jejich funkčnost. 
 
 
1.3.2 Požadavky vyplývající z ÚAP 

 Důraz je kladen na rozvoj a zachování přírodních hodnot. Vymezeny jsou plochy 
regionálního systému ekologické stability, které procházejí západní částí řešeného 
území podél Smilkovského potoka až k Oldřichovci, který obchází na východní straně. 
Regionální biokoridor má vložena lokální biocentra a regionální biocentrum Bábin kout, 
který leží v území jen částečně. další lokální biokoridor prochází územím na severu. 
Většina systémů ÚSES jsou funkční a generel doporučuje jejich obhospodařování. 

 Dále je třeba chránit pozemky určené k plnění funkce lesa a pozemky do vzdálenosti 
50 m od kraje lesa, kam zasahuje ochranné pásmo. 

 Respektovány budou památné stromy. Vyhlášené jsou dva duby u Zástavce. 

 Je třeba se v návrhu územního plánu zabývat prostupností krajiny, obnovovat dle 
potřeby původní cesty a remízky zeleně. 

 V území se vyskytují půdy v I. stupni ochrany, které budou chráněny. Zástavba na nich 
bude navrhována pouze v případě, že se nacházejí v těsné blízkosti zastavěných 
území sídel a vzhledem k poloze, napojení na dopravu a technickou infrastrukturu bude 
výhodné je zastavět. Četné plochy zemědělské půdy jsou meliorované, také ty budou 
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respektovány. V případě navrhované zástavby bude doporučeno systém odvodnění 
upravit tak, aby mohl dál fungovat. 

 
1.3.3 Požadavky vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů 

Ochrana přírody a krajiny 

 V koncepci řešení krajiny je třeba zachovat soulad mezi rozvojem obce a ochranou 
přírodních hodnot území. Navržené řešení musí brát ohled na přírodní prostředí a 
zvažovat únosnou míru jeho zatížení. Nebude zasahováno do žádného prvku, včetně 
ÚSES, na který se vztahuje ochrana dle zák. č. 114/1992 Sb. 

 Bude prověřeno trasování a účelnost lokálního ÚSES ve smyslu sladění a zpřesnění 
vymezení - doporučuje se provést revizi lokálního ÚSES a rozpracovat vyšší 
hierarchické úrovně do lokálního systému (zpřesnění a rozvinutí nadregionálních a 
regionálních skladebných prvků ve smyslu platné metodiky – především dodržení 
reprezentativnosti a prostorových parametrů). 

 Územní plán bude dbát na ochranu přírodních složek - především zelených ploch v 
sídlech a jejich blízkosti, památných stromů (v území jsou vyhlášeny památné duby u 
Zástavce, dále jsou významné stromy u kapličky v Koutech a u rybníka v Líštěnci, které 
by mohl územní plán doporučit k návrhu na vyhlášení). 

 Prověří se nutnost založení nových ploch zeleně v sídlech a vytvoření přechodových 
zón sídlo-krajina. Budou navrženy liniové a plošné výsadby kolem stávajících objektů 
zemědělské výroby, zejména mezi ním a obytnou zástavbou. 

 Navržena  bude doprovodná zeleň, zejména podél místních a účelových komunikací. 

 Tvorbu koncepce uspořádání krajiny je třeba koordinovat s programy Mikroregionu a s 
Programem obnovy venkova. 

 

Půdní fond 

 K navržení nových rozvojových ploch využít plochy s méně kvalitními půdami a plochy, 
které nejsou dle BPEJ klasifikovány jako nivní. 

 Chráněna bude zemědělská půda nejvyšší kvality, které je v řešeném území hodně. 
 
 
 

2 POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

V návrhu územního plánu budou podle potřeby vymezeny plochy a koridory územních rezerv. 
Ve fázi návrhu zadání nejsou konkrétní požadavky tohoto druhu známy. 
 
 
 

3 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ 

Územní plán vymezí plochy a koridory veřejně prospěšných staveb pro nezbytný rozvoj 
dopravní a technické infrastruktury. Pro liniové stavby technické infrastruktury bude stanovena 
možnost omezení vlastnického práva věcným břemenem, pro ostatní stavby možnost 
vyvlastnění (trafostanice, ČOV, ...). Pro uvedené stavby zřejmě nebude využita možnost 
předkupního práva. 

V případech, kdy navrhovaný rozvoj občanského vybavení a veřejných prostranství (viz §2 
odst. 1 písm. k) odst. 3 a 4 stavebního zákona) bude vyžadovat nezbytný zásah do 
neveřejných pozemků, budou tyto pozemky navrženy pro uplatnění předkupního práva ve 
prospěch obce Smilkov dle §101 stavebního zákona. 
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Pro vymezení prvků ÚSES nebude využita možnost vyvlastnění. V případě dalších veřejně 
prospěšných opatření, tj. pro zvyšování retenčních schopností území, ochranu před 
povodněmi a jinými přírodními katastrofami a pro ochranu archeologického dědictví, bude 
využití možnosti vyvlastnění individuálně posouzeno a bude navrhováno pouze v nejnutnějším 
rozsahu. 

Návrh územního plánu ověří potřebu asanací v území. Předběžně tato potřeba není 
definována. 
 
 
 

4 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 

ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 

ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

Územním plánem může být u odůvodněných míst rozvoje nebo revitalizace stanovena 
podmínka dalšího prověření využití území pořízením územní studie, nebo dohody o parcelaci. 
V případě požadované územní studie bude územní plán obsahovat požadavky na obsah 
řešení územních studií. V daném případě by měly sledovat dopad architektonického řešení na 
krajinný ráz, zajištění napojení lokalit na komunikační síť. Budou řešit vnitřní dopravní obsluhu, 
vyřeší technickou infrastrukturu (odkanalizování splaškových vod a odvedení dešťových vod z 
místních komunikací, likvidaci srážkových vod v rámci jednotlivých stavebních pozemků, 
pitnou vodu, napojení na elektrickou energii včetně umístění trafostanice). Součástí územní 
studie budou bližší regulativy výstavby a upřesnění funkčního členění ploch (stanovení typu, 
průběhu a šíře komunikací, ploch veřejné zeleně a dalšího veřejného prostranství, průběhu 
stavební čáry, způsobu oplocení, vyčlenění ploch technického vybavení území v rámci 
lokality). 

Územní studie určí lhůty pro vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací 
činnosti.  

Vzhledem k velikosti obce a charakteru předpokládaného rozvoje se nepředpokládá, že by 
bylo třeba územním plánem vymezit plochy, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu (z podnětu nebo na žádost). 
 
 
 

5 PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Návrh územního plánu nebude obsahovat varianty řešení. 
 
 
 

6 POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 

USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 

VYHOTOVENÍ 

Obsah územního plánu a uspořádání obsahu jeho odůvodnění bude odpovídat příloze č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.  

Grafická část bude zpracována na podkladu katastrální mapy,  v souladu s metodikou MINIS. 
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Základní měřítko výkresů bude 1 : 5 000 (pro výkres základního členění území, hlavní výkres, 
výkres dopravy a technické infrastruktury, výkres veřejně prospěšných staveb, koordinační 
výkres, výkres předpokládaných záborů ZPF). Výkres širších vztahů bude zpracován v měřítku 
1 : 50 000.  

Počet vyhotovení územního plánu bude 3 paré, včetně elektronické verze na CD (DVD), 
výsledná verze ÚP po vydání 4 kompletní paré, rovněž v plném textovém i geografickém (GIS) 
formátu a formátu vhodném pro prezentaci na webu. Plným formátem se rozumí editovatelná 
informační a geografická vektorová data v souřadnicích JTSK a editovatelné texty a tabulky ve 
formátech MS Office (Word, Excel). Prezentovatelné formáty pro vystavení na webu jsou 
výstupy textové i grafické části ve formátu PDF. 

  
 
 

7 POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Předpokládá se, že ÚP nebude obsahovat návrhy ve smyslu vymezení ploch nebo koridorů, 
které naplňují možnost umístění záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, tedy záměrů vyžadujících minimálně zjišťovací řízení dle 
uvedeného zákona. Z toho důvodu se nepředpokládá, aby ÚP byl samostatnou 
dokumentací vyhodnocen z hlediska předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území, 

jejíž součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy stavebního zákona 
(dokumentace SEA).  
 
Na území obce se nenachází žádné velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území, 
evropsky významná lokalita ani ptačí oblast (Natura 2000). 
 
ÚP dále nebude navrhovat takové využití území, které by mohlo ovlivnit nebo jakkoli narušit 
celistvost a funkci lokalit zařazených do soustavy Natura 2000, tj. evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. Předběžně se předpokládá, že lze vyloučit významný vliv předloženého 

návrhu samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (soustava Natura 2000). 
 
 
 
 

8 DALŠÍ RELEVANTNÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ K NÁVRHU ZADÁNÍ 

Bude doplněno po projednání návrhu zadání. 
 

 
 
 

9 RELEVANTNÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYJÁDŘENÍ DALŠÍCH ORGÁNŮ A 

ORGANIZACÍ A Z PŘIPOMÍNEK VEŘEJNOSTI 

Bude doplněno po projednání návrhu zadání. 
 
 
 
 



 


