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Změna č. 2, kterou se mění Územní plán Stružná
Zastupitelstvo obce Stružná, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a
§ 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, vydává

Změnu č. 2 územního plánu Stružná,
kterou se mění Územní plán Stružná takto:

I. Textová část
1. V kapitole 1 „VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“ se první věta mění takto:
Hranice zastavěného území Stružná (dále jen ZÚ) je vymezena (aktualizována) ke dni 30. 9. 2016.
2. V kapitole 3 „URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ se v oddíle „3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO
A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ“
V odrážce * obec Stružná mění šestá věta takto:
„Severně u areálu zámku se vymezuje v centru obce plocha občanského vybavení - veřejná
infrastruktura ve smyslu §2 odst.1. k) 3. zákona č. 183/2006 ve znění pozdějších novel (dále jen STZ)
- OI.“ ; s předpokladem umístění Komunitního centra Stružná.
3. V kapitole 3 „URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ se v oddíle „3.4 PLOCHY PŘESTAVBY“
3.1 V tabulce * Přestavbové plochy se změní druhý řádek takto:
S/P-P1

Přestavba východní částí výrobní zóny

Plocha občanského

Stružná na plochu občanského
vybavení.

vybavení - veřejná
Stružná

Stružná

infrastruktura ve smyslu
§2 odst.1. k) 3. STZ – OI
0,19 ha
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3.2 V oddíle „3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ se první věta 2. odstavce mění takto:“
„ÚP navrhuje nové veřejné prostranství s veřejnou zelení park u hřbitova ve Stružné.“
(pozn.: Vypouští se zmínka o centrálním parku ve Stružné s víceúčelovými hřišti.)
4. V kapitole 4 „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ“ se oddíl „4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
mění takto:


ÚP respektuje stávající plochy a stavby občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury
(ozn.OI) na území obce Stružná a doplňuje je o novou plochu severně od areálu zámku.

5. V kapitole 7 „VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT“ se v oddíle
„7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE § 170 STZ) NA TYTO PLOCHY SE
VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ“
doplňuje pod nadpis „* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)“ nový
odstavec:


Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

O1 – Stavba Komunitního domu Stružná.
6. Textová část změny č. 2 ÚP Stružná obsahuje 2 listy.

II. Grafická část změny č. 2 územního plánu Stružná
Grafická část změny obsahuje:
Výřez výkresu základního členění území, v příloze č. 1
Výřez hlavního výkresu, v příloze č. 2.
Výřez výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, v příloze č. 3
Aktualizace zastavěného území ke dni 30. 9. 2016, v příloze č. 5 (samostatně mimo svazek s textem)
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Odůvodnění

I. Textová část odůvodnění Změny č. 2 územního plánu Stružná
1. Postup při pořízení změny územního plánu
Platný Územní plán Stružná (dále jen „ÚP“) nabyl účinnosti dne 13.1.2013.
K ÚP byla pořízena Změna č.1, která řešila vymezení nové plochy pro drobnou výrobu v k.ú. Horní
Tašovice a plochy pro bydlení v k.ú. Žalmanov, nabyla účinnosti dne 1.1.2016.
O pořízení změny č. 2 ÚP Stružná (dále jen „změna č. 2“) rozhodlo zastupitelstvo obce Stružná na
svém veřejném jednání dne 16.3.2016 usnesením č. 6/16.
Zadání změny č. 2 bylo zpracováno pořizovatelem ÚP, Magistrátem města Karlovy Vary, úřad
územního plánování a stavební úřad, kontaktní osoba Marcela Giertlová.
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č.2 bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou,
která byla v souladu s § 47 stavebního zákona vyvěšena v době od 31. 3. 2016 do 2. 5. 2016. Do 15
dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu byl návrh zaslán jednotlivě. Ve lhůtě do 30
dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky a
sousední obce své podněty.
Pořizovatel obdržené podněty a stanoviska vyhodnotil spolu s určeným zastupitelem a na základě
výsledků upravil zadání změny. Upravené zadání změny č. 2 předložil pořizovatel zastupitelstvu obce
ke schválení.
Zadání změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem obce Stružná dne 24.6.2016 usnesením č. 24/16.
Grafickou a textovou část návrhu změny č. 2 ÚP zpracoval projektant: 4D PROSTOR s.r.o.,
IČ 242 60 096, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5,
odpovědná osoba:
Mgr. Ing. arch. Pavlína Čapková, č. autorizace: ČKA 3087.
Návrh změny č. 2 je zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, a vyhlášek č. 501/2006 Sb. a 500/2006 Sb., v platném znění. Zejména ve smyslu
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a podle metodického doporučení „ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
– OBSAH“, MMR ČR, ÚÚR, prosinec 2014. Výkresová část je zpracována na podkladě aktuální
katastrální mapy v měřítku 1 : 5000. Byly využity aktuální ÚAP ORP Karlovy Vary.
Návrh změny č. 2 je vydán pro potřeby společného jednání ve dvou tištěných vyhotoveních a 2x na
CD ve formátu pdf a shp.
Společné jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu bylo oznámeno v souladu s § 50 odst. 2
stavebního zákona a konalo se dne 6.12.2016 v zasedací místnosti Magistrátu města Karlovy Vary.
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona vyzval pořizovatel dotčené orgány, aby uplatnily svá
stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své
připomínky. Lhůta k uplatnění stanovisek a připomínek dotčených orgánů, sousedních obcí a
krajského úřadu uplynula dnem 5.1.2017.
Pořizovatel současně oznámil v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
možnost nahlédnutí do návrhu územního plánu a vyzval k uplatnění připomínek ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručení veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 11.11.2016, doručena byla
15. dnem, tj. 26.11.2016. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena do 26.12.2016.
Po dobu od 11.11. do 6.1.2017 umožnil pořizovatel nahlížet do tištěné podoby úplného znění návrhu
změny č. 2 územního plánu na adresách Obecní úřad Stružná, Stružná 83, Magistrát města Karlovy
Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, odbor úřad územního plánování a stavební úřad, 4. patro, č. dveří
434, a dále způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách Magistrátu města Karlovy
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Vary – www.mmkv.cz (záložka územní plánování – pořizování územních plánů a změn územních
plánů).
Dne 16.1.2017 byl návrh společně s připomínkami a stanovisky v souladu s § 50 odst. 7 stavebního
zákona předložen Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje k posouzení
z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad ve svém
stanovisku ze dne 14.2.2017 pod č. 117/RR/17 konstatoval, že z hlediska koordinace širších
územních vztahů a souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem nebyly zjištěny rozpory.
Na základě prověření změny s veřejným zájmem, vlivy na obecně chráněné zájmy, se stanovisky
dotčených orgánů dospěl pořizovatel k závěru, že návrh změny lze veřejně projednat.
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 dle § 52 stavebního zákona bylo
jednotlivě doručeno dotčeným orgánům a sousedním obcím 30 dnů předem. Veřejná vyhláška
oznamující zahájení projednání návrhu změny č. 2 byla vyvěšena na úřední desce Obce Stružná a
Magistrátu města a rovněž způsobem umožňující dálkový přístup. Návrh byl vystaven k nahlédnutí po
dobu 30 dnů v kanceláři starostky obce Stružná, na odboru úřad územního plánování a stavební úřad
a způsobem umožňující dálkový přístup, ve lhůtě od 3.3. do 19.4.2017 vč. Veřejné projednání se
uskutečnilo dne 11.4.2017. Námitky a připomínky k návrhu změny bylo možno uplatnit nejpozději do 7
dnů ode dne veřejného projednání. K návrhu změny č. 2 nebyly uplatněny žádné námitky ani
připomínky.
2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
2.1. Vyhodnocení souladu ÚP Stružná s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1
schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen PÚR)
Vyhodnocení souladu s PÚR je obsaženo v odůvodnění platného ÚP, kapitola 2. V souvislosti se
zpracováním změny č. 2 byl soulad s aktuálním zněním PÚR ověřen. Soulad s PÚR je zajištěn.
Územím obce Stružná prochází dopravní koridor dálnice mezinárodního významu D6 (původně
rychlostní komunikace R6). PÚR na území obce Stružná nevymezuje žádné koridory, plochy a záměry
technické infrastruktury.
PÚR stanovuje pro územní rozvoj obecné cíle, zejména vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj
území, chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty a stanovit podmínky pro hospodárné
využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území.
2.2. Soulad ÚP Stružná se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK, 2010)
Obec Stružná neleží v žádné rozvojové oblasti ani v rozvojové ose vymezené v ZÚR. Zásady
územního rozvoje KK vymezují na území obce Stružná specifickou oblast zemědělství SZ10
Bochovsko (k.ú. Horní Tašovice). Tuto specifickou oblast je nutné v případě dotčení posuzovat
z hlediska územních dopadů na zemědělskou výrobu. Jedná se především o:
-

plošně náročné investice, které by mohly způsobit ať přímé či vyvolané trvalé odnětí
významnějšího podílu zemědělské půdy v dotčené oblasti (přesahující přirozený plošný rozvoj
zemědělské oblasti) nebo výrazněji zhorší organizaci půdního fondu či jeho možnosti
zemědělského obhospodařování;

-

záměry, které by výrazněji zhoršily organizaci půdního fondu například nevhodným členěním
pozemků, vytvářením technických bariér omezujících nebo komplikujících hospodaření na
zemědělských pozemcích apod.;

-

všechny záměry směřované do oblasti je nezbytné posoudit z hlediska jejich dopadu na
hospodářské obvody jednotlivých zemědělských subjektů a vyvolaných kompenzací.

Ve specifických oblastech zemědělství musí být zajištěny územní předpoklady pro:
-

stabilizaci obhospodařování půdy a chovu užitkových zvířat na zemědělských farmách;

-

propojení hospodářských aktivit s nabídkou služeb v oblasti rekreace (např. agroturistika,…);
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-

koordinaci využití území v případě lokalizace nových velkoplošných sportovních a sportovně
rekreačních zařízení (areály zimních sportů, golfová hřiště,…apod.);

-

koordinaci zájmů plynoucích z překryvu vymezení jiných specifických oblastí.

ZÚR vymezují na území obce Stružná veřejně prospěšné stavby (VPS), které nebudou změnou č. 2
dotčeny:
Dopravní infrastruktura
Č. VPS

POPIS

D.01

D6 (původně R6)

D.06c

I/20

stavba dálnice D6 v úseku Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov)

stavba přeložky silnice I/20 Toužim – Žalmanov

Technická infrastruktura
Č. VPS

POPIS

V.27

vodovod Bražec – Horní Tašovice – Stružná – Žalmanov

P.01

VTL plynovod Bochov – Andělská Hora (DN 100, PN 40)

Výše uvedené požadavky ZÚR nejsou v kolizi s návrhem změny č. 2 ÚP. Soulad se ZÚR je
deklarován v odůvodnění platného ÚP Stružná a byl při zpracování změny č. 2 znovu ověřen.
3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného
území
Změna č. 2 ÚP je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18 a § 19 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Nově vymezená zastavitelná plocha nesnižuje architektonické a urbanistické hodnoty území,
nezasahuje nevhodně do volné krajiny, navazuje na zastavěné území sídla Stružná. Nejsou dotčeny
kulturní památky, nejsou dotčeny významné prvky v krajině, nedojde ke vzniku nevhodných dominant
nebo urbanisticky nevhodných řešení.
Nově vymezená zastavitelná plocha (pozemek p.č. 833) v současně platném územním plánu „plocha
veřejného prostranství – PVz1“ o výměře 0,19 ha se změnou č. 2 vymezuje jako „Plocha občanského
vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1. k) 3. STZ – OI“. Plocha zůstává přestavbovým
územím S/P-P1, leží v zastavěném území.
Plocha bude využita pro stavbu Komunitního domu Stružná. Tento záměr bude pokrývat potřeby obce
v oblasti kulturní, společenské, studijní apod.. Přispěje tak k eliminaci negativních sociálních situací
místních obyvatel.
Z tohoto důvodu je změnou č. 2 stavba komunitního domu Stružná vymezena jako stavba veřejně
prospěšná v kategorii Občanské vybavení – veřejná infrastruktura, pod označením „O1“.
4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Návrh změny č. 2 je v souladu se všemi dotčenými ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 501/2006 Sb. Nejsou
důvody k výjimkám nebo úlevám z ustanovení těchto předpisů.
5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
5.1 civilní ochrana a obrana státu
Na území obce Stružná zasahuje OP vojenského újezdu Hradiště. Návrh změny č. 2 je v souladu
s podmínkami OP. Změna nenavrhuje žádné aktivity v zájmu zlepšení obrany státu. Zájmy obrany
nejsou dotčeny. Koncepce civilní ochrany současného ÚP se nemění.
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5.2 horninové prostředí
Na území obce Stružná se nachází ložisko stavebního kamene Horní Tašovice, č. 3047600, ložisko
kaolinu Stružná č. 3264000, dobývací prostor pro těžbu stavebního kamene Horní Tašovice č. 7/0939
a poddolované území Stružná. Změna č. 2 není v kolizi s výše uvedenými územními limity.
5.3 ochrana před povodněmi
Řešené území změny č. 2 nezasahuje do záplavového území Q100 ani aktivní zóny Lomnického
potoka. Nově vymezené plochy nejsou ani v poloze ohrožené lokálními povodněmi z přívalových
dešťů. Požadavky na ochranu před povodněmi není třeba stanovovat.
5.4 ochrana vod
Na území obce Stružná je vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV Chebská
pánev a Slavkovský les. Řešené území změny č. 2 nezasahuje do ochranného pásma II. stupně vodní
nádrže Stanovice. Při respektování platné legislativy se na změnou řešené plochy nespecifikují žádné
zvláštní požadavky.
5.5 ochrana veřejného zdraví
Návrh změny č. 2 není v kolizi s požadavky ochrany veřejného zdraví. Dodržování platné legislativy se
předpokládá v dalším nakládání s nově vymezeným územím (územní řízení, stavební řízení, apod.) a
při činnostech na nich.
5.6 ochrana ZPF
Řešené území změny č. 2 nezasahuje zemědělsky využívané pozemky ani pozemky určené k plnění
funkcí lesa. Změna č. 2 nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL.
5.7 ochrana přírody a krajiny
Řešené území změny č. 2 nezasahuje a plánované využití území ani nijak nepříznivě neovlivňuje
významné krajinné prvky dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a jejich ochranné a
bezpečnostní pásma dle platných předpisů.
Změnou nejsou dotčeny prvky ÚSES.
5.8 ochrana památek
Změna č. 2 plně respektuje principy ochrany památek a památkově chráněných území stanovené
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Změnou č. 2 není dotčena žádná
kulturní památka.
6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Změna č. 2 nevyžaduje vyhodnocení vlivů na životní prostředí a tudíž ani vlivů na udržitelný rozvoj
území. Změna č. 2 navrhuje vymezení zastavitelné plochy pro umístění Komunitního domu Stružná na
pozemku p.č. 833 v k.ú. Stružná.
Dotčený orgán, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, nepožadoval ve svém stanovisku čj. 1229/ZZ/16//KK-26256/16 ze dne 13.4.2016
vyhodnocení vlivů změny č. 2 Územního plánu Stružná na životní prostředí, ani na zpracování
variantního řešení změny.

strana č. 6 (celkem 14)

7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není požadováno.
8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není požadováno.
9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Změna č. 2 nebyla prověřována ve variantách.
Změnou č. 2 se mění využití plochy přestavby S/P-P1 z plochy „veřejného prostranství – PVz1“
charakteru parku, která je plochou nezastavitelnou na plochu „občanského vybavení – veřejná
infrastruktura ve smyslu §2 odst.1. k) 3. STZ – OI“. Důvodem je vytvoření podmínek pro umístění
stavby Komunitního domu Stružná. Stavba Komunitního domu Stružná je zároveň zařazena mezi
stavby veřejně prospěšné.
Umístění Komunitního domu na volném prostranství v kontaktu s centrem obce je z urbanistického
pohledu logické a správné. Pozemek p.č. 833 v k.ú. Stružná, který je v majetku obce Stružná, je
v současnosti využíván jako hřiště. Lokalit využitelných ke sportovním aktivitám je ale na území obce
víc. Obec potřebuje zázemí pro aktivity kulturní, společenské, studijní apod.. A to zejména s ohledem
na potřebu podpory soudržnosti obyvatel a eliminaci negativních sociálních jevů.
10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení dalších
zastavitelných ploch
Nově vymezená zastavitelná plocha lokalizovaná uvnitř zastavěného území není plochou pro bydlení,
ale plochou pro umístění občanské vybavenosti, kterou obec potřebuje v centrální poloze. Nelze tedy
využít již vymezená zastavitelná území určená pro jiné funkce. Poloha území řešeného změnou č. 2 je
pro lokalizaci Komunitního domu Stružná optimální z urbanistického hlediska. Celkově se ve
správním území obce Stružná, změnou č. 2 prakticky nemění poměry využití území oproti koncepci
platného územního plánu. Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch je obsahem Odůvodnění
ÚP, kapitoly 7.1.4, kde jsou uvedeny bilance ploch ve vztahu k demografickým údajům. Tato kapitola
ve svém závěru zůstává v platnosti.
Územní plán vymezil pro celé správní území obce Stružná celkem 41,60 ha zastavitelných ploch,
z toho pro bydlení 28,48 ha, pro smíšené bydlení 9,32 ha, pro občanské vybavení 0,52 ha, pro veřejná
prostranství 1,47 ha, pro rekreaci 0,97 ha a pro výrobu 0,84 ha. Změnou č. 1 byly zastavitelné plochy
navýšeny o 1,14 ha a to o 0,35 ha na bydlení a o 0,79 ha pro výrobu. Územní plán v právním stavu po
změně č. 1 vymezuje 42,74 ha zastavitelných ploch.
Změnou č. 2 přibude dalších 0,19 ha zastavitelné plochy.
Navržené zastavitelné plochy jsou vzhledem k demografickému vývoji obce dostačující a umožňují
obci rozvoj s ohledem na její velikost a význam. Je ovšem nutné vzít v úvahu fakt, že Územní plán
Stružná nabyl účinnosti 13. 1. 2013. V současné době postupně probíhá zejména příprava pro využití
jednotlivých lokalit. Důležitým krokem pro využití zastavitelných ploch je především vybudování
dopravní a technické infrastruktury umožňující obsluhu především rozsáhlejších ploch. Nelze tedy
v tuto chvíli analyzovat naplněnost územního plánu a prokázat tak nemožnost využít již vymezené
zastavitelné plochy.
11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů
Nově vymezená zastavitelná plocha se neuplatňuje v širších územních vztazích. Řešení platného ÚP
z hlediska širších územních vztahů se nemění.
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12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Návrh změny č. 2 splňuje požadavky schváleného zadání vč. vyhodnocení požadavků a připomínek
k návrhu zadání. V souladu s bodem 1.4 Požadavky na urbanistickou koncepci Byla prověřena a
zaktualizována hranice zastavěného území v celém správním území celé obce řešeného v územním
plánu.
13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
V řešeném území ÚP Stružná se nenacházejí.
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa
Řešené území změny č. 2 nezasahuje zemědělskou půdu ani pozemky využívané k zemědělskému
hospodaření.
Lesní pozemky nejsou změnou č. 2 rovněž dotčeny.
15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
Bude doplněno po projednání změny č. 2.
16. Vyhodnocení připomínek
Bude doplněno po projednání změny č. 2.
17. Srovnávací text s vyznačením změn
1. Na straně 95, 4. odstavec se mění na:
Plochy občanského vybavení
S/P-P1 – přestavba východní části výrobní zóny Stružná na plochu občanského vybavení –
veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1. k) 3. STZ – OI
2. Na straně 98 se v prvním odstavci „Posílení pilíře sociální soudržnosti:“ přidává na druhé místo
odrážka:
- návrh plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1. k) 3. STZ –
OI pro umístění Komunitního centra Stružná.
3. Na straně 99 V kapitole „7.1.4 POSOUZENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH V
ÚP STRUŽNÁ“ v článku „B. Posouzení potřeby vymezení ostatních zastavitelných ploch v ÚP
Stružná“
se ve 2. větě mění:
Občanské vybavení: 0,69 ha.
4. Na straně 105 V kapitole „7.4 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ“
Se místo věty: „Zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení původně plánované zastavitelné plochy
v centru obce pro novou MŠ a OÚ. Na této ploše řeší návrh ÚP pouze park s víceúčelovými
hřišti“.
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Umístí věta: „Vymezuje se plocha pro stavbu Komunitního centra Stružná na pozemku p.č.
833 v k.ú. Stružná jako nová plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu
§2 odst.1. k) 3. STZ - OI“.

5. Na straně 131 se třetí odstavec mění na:
Plochy občanského vybavení
S/P-P1 – přestavba východní části výrobní zóny Stružná na plochu občanského vybavení –
veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1. k) 3. STZ – OI
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II. Grafická část odůvodnění Změny č. 2 územního plánu Stružná
Grafická část odůvodnění obsahuje:
Výřez koordinačního výkresu uvedený v příloze č. 4
Poznámka:
Výkres širších vztahů nebyl pro účel změny č. 2 územního plánu Stružná zpracován, změna nemá vliv
na širší vztahy v území.

Poučení:
Proti změně č. 2 Územního plánu Stružná, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů).

…………………………………….
Lenka Nováková

………………………………………
Zuzana Večerková

místostarostka
obce Stružná

starostka
obce Stružná

strana č. 10 (celkem 14)

strana č. 11 (celkem 14)

strana č. 12 (celkem 14)

strana č. 13 (celkem 14)

strana č. 14 (celkem 14)

