Obec Stružná

Č. j.: ………………

Ve Stružné dne …………

Změna č. 1, kterou se mění Územní plán Stružná
(NÁVRH)
Zastupitelstvo obce Stružná, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití
ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a §
16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává
Změnu č. 1 územního plánu Stružná,
kterou se mění Územní plán Stružná takto:
I. Textová část
1. V kapitole 1 „VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“ se v první větě nahrazuje: „ … je vymezena ke
dni 31. 10. 2012 …“ za „ … je z důvodu obnovení katastrálního operátu v kat. územích Horní Tašovice
a Stružná ke dni 17. 12. 2014 aktualizována, nově vymezena ke dni 28. 02. 2015 …“.
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“
2.1 V odrážce * sídlo Žalmanov mění čtvrtá věta takto:
„Zastavitelné obytné a smíšené obytné plochy jsou řešeny severním, východním a jihovýchodním
směrem při zohlednění stávající cestní sítě“.
2.2 Odrážka * sídlo Nová Víska se mění takto:
Zastavěné území kompaktního sídla se doplňuje ze severu navazující rozvojovou plochou pro
drobnou výrobu přiléhající k silnici III/20812.
3. V kapitole 3 „URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ se v oddíle 3.3 „ZASTAVITELNÉ PLOCHY“
3.1 Třetí věta se nahrazuje větou:
„Na území obce jsou navrženy zastavitelné plochy v obci a ve třech dalších izolovaných sídlech“.
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3.2 Pod 21. řádek tabulky se doplní řádek:
HT/Z-V2

Horní
Tašovice

Nová
Víska

Žalmanov

Žalmanov

plocha drobné výroby na severním
okraji Nové Vísky.

Výroba drobná - VD
- 0,72 ha

3.3 Pod 26. řádek tabulky se doplní řádek:
Ž/Z-B6

plocha bydlení na jihovýchodním okraji
sídla

4. Textová část změny č. 1 ÚP Stružná obsahuje 2 listy.

II. Grafická část Změny č. 1 územního plánu Stružná
Grafická část změny obsahuje:
Výřez výkresu základního členění území uvedený v příloze č. 1
Výřez hlavního výkresu uvedený v příloze č. 2.
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Bydlení - BV 0,35 ha

Odůvodnění

III. Textová část odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Stružná
1. Postup při pořízení změny územního plánu
Platný Územní plán Stružná (dále „ÚP“) nabyl účinnosti dne 13.1.2013.
O pořízení změny č. 1 ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce Stružná na svém veřejném jednání dne
31.3.2014 usnesením č. 9/14 a 10/14. Zastupitelstvo rozhodlo, že předmětem změny č. 1 je vymezení
nové plochy pro bydlení v k.ú. Žalmanov (pozemky parc.č. 560/1 a 545/1, lokalita A dle textu zadání) a
pro drobnou výrobu v k.ú. Horní Tašovice (parc. č. 581/1 a 581/4, Lokalita B dle textu zadání).
Zadání změny č. 1 ÚP bylo zpracováno a projednáno pořizovatelem ÚP, Magistrátem města Karlovy
Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, kontaktní osoba Marcela Giertlová. Zadání bylo
schváleno zastupitelstvem obce Stružná dne 22. 9. 2014, usnesení č. 28/14.
Grafickou a textovou část návrhu změny č. 1 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. 1 ÚP 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. Aktualizace katastrálního operátu v katastrech Stružná a Horní
Tašovice byla vyhlášena Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy
Vary dne 17. 12. 2014 pod č.j.: OO-10/214-403-4. V návaznosti na aktualizaci katastrálního operátu
byla aktualizována hranice zastavěného území. Byly využity aktuální ÚAP ORP Karlovy Vary.
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo oznámeno společné jednání o návrhu změny č.1
územního plánu, které se konalo dne 14.4.2015 v zasedací místnosti Magistrátu města Karlovy Vary.
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona a s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů 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 14.5.2015.
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 20.3.2015, doručena byla
15. dnem, tj. 4.4.2015. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena do 4.5.2015.
Po dobu od 20.3.2015 do 14.5.2015 umožnil pořizovatel nahlížet do tištěné podoby úplného znění
návrhu změny č. 1 územního plánu na adresách Obecní úřad Stružná, Stružná 83, a 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 Vary – www.mmkv.cz (záložka územní plánování – pořizování územních plánů a změn
územních plánů).
Dne 17.6.2015 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 9.7.2015 pod č. 829/RR/15 konstatoval, že z hlediska koordinace širších územních
vztahů a souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
nebyly zjištěny rozpory.
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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.
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
(PÚR)
je obsaženo v odůvodnění platného ÚP, kapitola 2. V souvislosti se zpracováním změny č. 1 byl
soulad znovu ověřen. Soulad s PÚR je zajištěn.
Územím obce Stružná prochází dopravní koridor rychlostní silnice mezinárodního významu 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,…);

-

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 budou změnou
respektovány:
Dopravní infrastruktura
Č. VPS

POPIS

D.01

R6

stavba rychlostní silnice R6 v úseku Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov)

D.06c

I/20

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. 1 ÚP. Soulad se ZÚR je
deklarován v odůvodnění platného ÚP Stružná a byl při zpracování změny č. 1 znovu ověřen.
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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. 1 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 vymezené zastavitelné plochy nesnižují architektonické a urbanistické hodnoty území,
nezasahují nevhodně do volné krajiny, navazují na zastavěné území sídel Žalmanov (Lokalita A dle
textu zadání, plocha změn Ž/Z-B6) a Nová Víska (Lokalita B, dle textu zadání, plocha změn HT/Z-V2).
Nejsou dotčeny kulturní památky, nejsou dotčeny významné prvky v krajině, nedojde ke vzniku
nevhodných dominant nebo urbanisticky nevhodných řešení.
V sídle Žalmanov změna ÚP optimalizuje rozvoj obytných funkcí. V sídle Nová Víska rozvíjí
ekonomický potenciál obce a je předpokladem rozvoje pracovních příležitostí v obci.
4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Návrh změny č. 1 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 ÚP 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.
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. 1 není v kolizi s výše uvedenými územními limity.
5.3 ochrana před povodněmi
Změnou řešené území 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. Změnou řešené plochy nezasahují 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 ÚP není v kolizi s požadavky ochrany veřejného zdraví. Dodržování platné legislativy se
předpokládá v dalším nakládání s nově vymezenými plochami (územní řízení, stavební řízení, apod.)
a při činnostech na nich.
5.6 ochrana ZPF
Plocha pro bydlení vymezená nově v sídle Žalmanov (plocha změn Ž/Z-B6) je již platným územním
plánem vymezena jako plochy přírodní a plochy vyhrazené zeleně, nepředpokládalo se tedy ani dříve
její zemědělské využívání, třída ochrany ZPF je III.
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V případě ploch nově vymezených pro drobnou výrobu v Nové Vísce (plocha změn HT/Z-V2) jde o
půdy zařazené do IV. třídy ochrany ZPF
Postupy k zajištění ochrany ZPF stanovené §§ 3 a 4 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a její přílohou č. 3 vyhlášky byly dodrženy.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny ÚP na ZPF je provedeno podle
aktuálního společného metodického doporučení MMR a MŽP „Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu, Věstník MŽP 09/2011,
níže v kapitole 14 Odůvodnění změny ÚP.
5.7 ochrana přírody a krajiny
Plochy řešené změnou ÚP nezasahují a ani nijak nepříznivě neovlivňují 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 ÚP plně respektuje principy ochrany památek a památkově chráněných území stanovené
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Změnou 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. 1 ÚP Stružná nevyžaduje vyhodnocení vlivů na životní prostředí a tudíž ani vlivů na
udržitelný rozvoj území. (viz. stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství k zadání změny ÚP čj. 2113/ZZ/14 ze dne 16.7.2014)
7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.
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 se nezpracovávalo.
9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Změna ÚP nebyla prověřována ve variantách.
Plocha změn Ž/Z-B6 (Lokalita A dle textu zadání) je vymezena pozemky parc. č. 560/1 a 545/1
v katastrálním území Žalmanov. Nachází se částečně v zastavěném území a navazuje na
urbanizované území. Posuzovaná změna nárokuje vymezení 0,35 ha nových sledovaných ploch, což
představuje zanedbatelné 1 % stávající nabídky územního plánu.
Z hlediska využití zemědělské půdy pro nezemědělské účely lze konstatovat, že pro zemědělské účely
je již nevyužitelná, neboť územním plánem je vymezena jako plochy přírodní a plochy vyhrazené
zeleně. Kvalita zemědělských pozemků navržených k záboru je průměrné kvality ve III. třídě ochrany
ZPF.
Jedná se de fakto o navrácení do stavu před platností nového územního plánu, kde v původním
ÚPNSÚ byla plocha určena pro bydlení. V předmětném území byly již zahájeny práce na realizaci
rodinného domu - na pozemek jsou již přivedeny inženýrské sítě (příslušný stavební úřad již vydal
souhlas s užíváním stavby) a potvrzena existence 2 staveb.
Plocha změn HT/Z-V2 (Lokalita B dle textu zadání) je vymezena pozemky parc. č. 581/1 a 581/4
v katastrálním území Horní Tašovice. Navazuje ze severu na urbanizované území sídla Nová Víska.
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V místní části Nová Víska nejsou v současně platném ÚP navrženy žádné rozvojové plochy jak pro
bydlení, tak pro podnikání. Územním plánem je stávající rozsah zástavby obytného satelitu
stabilizován. Záměrem je rozšíření ploch pro podnikání a zároveň tak rozšíření nabídky na pracovní
příležitosti v místě.
Posuzovaná změna nárokuje vymezení 0,72 ha nových sledovaných ploch, což představuje
zanedbatelná 2 % stávající nabídky územního plánu.
Z hlediska využití zemědělské půdy se jedná o půdy zařazené do III. a IV. třídy ochrany ZPF.
Vymezení výše uvedených nových rozvojových ploch nepředstavuje nové nároky na kapacity
technického vybavení, dopravního systému a občanského vybavení v řešeném území.
10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení dalších
zastavitelných ploch
ÚP Stružná vymezuje dostatek ploch pro rozvoj bydlení - celkem 28,4 ha. Od vydání územního plánu
byla zastavěna rozvojová plocha HT/Z-B2 a část rozvojové plochy S/Z-B4, což je cca 0,8 ha. V rámci
změny č. 1 se navrhuje zastavitelná plocha pro bydlení o výměře 0,35 ha. Potřeba vymezení
zastavitelné plochy Ž/Z-B6 vyplývá mimo jiné i z požadavku uvést funkční využití do souladu
s původním ÚPNSÚ, kde byla předmětná plocha určena pro bydlení a byly již zahájeny práce
na realizaci rodinného domu - na pozemek jsou již přivedeny inženýrské sítě (příslušný stavební úřad
již vydal souhlas s užíváním stavby) a potvrzena existence 2 staveb. Plocha Ž/Z-B6 představuje
zhruba jednoprocentní navýšení rozvojových ploch.
Plocha HT/Z-V2 představuje zhruba dvouprocentní navýšení rozvojových ploch. Navíc jde o plochu
pro drobnou výrobu, která je nezpochybnitelným přínosem pro obec z hlediska rozvoje pracovních
příležitostí a optimalizace demografického vývoje.
Nově vymezené plochy změn prakticky nemění poměry v řešeném území, pokud jde o míru jeho
využití ve srovnání s platným územním plánem. 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.
11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů
Nově vymezené zastavitelné plochy se neuplatňují v širších územních vztazích. Řešení platného ÚP
z hlediska širších územních vztahů se nemění.
12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Návrh změny č. 1 ÚP splňuje požadavky schváleného zadání vč. vyhodnocení požadavků
a připomínek k návrhu zadání. V bodě 26 vyhodnocení uplatňuje Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor regionálního rozvoje požadavek, aby návrh změny č. 1 respektoval další podmínky
a zapracoval požadavky stanovené ve výrokové části Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
dotýkající se řešeného území.
Prověřením souladu mezi ÚP Stružná a výrokovou částí schválených ZÚR KK bylo zjištěno, že
veškeré požadavky vyplývající ze ZÚR KK jsou splněny již v současně platném územním plánu.
Předmět změny č. 1 ÚP nemá vliv na soulad ÚP Stružná a ZÚR KK.
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.
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14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa
V lokalitě Ž/Z-B6 se zabírají půdy charakterizované BPEJ 7.50.01. Jde o kambizemně oglejené slabě
skeletovité na podloží granitoidů. Jsou zařazené do třídy ochrany III.
V lokalitě HT/Z-V2 se zabírají půdy charakterizované BPEJ 8.34.24 a BPEJ 8.34.34. Jde o
kambizemně až kryptopodzoly středně skeletovité na podloží granitoidů. BPEJ 8.34.24 jsou
zařazené do třídy ochrany III. Půdy charakterizované BPEJ 8.34.34 mají méně příznivý sklon a
expozici, jsou zařazené do třídy ochrany IV.
Tabulka vyhodnocení záborů ZPF:
Katastrální
území

Číslo
lokality

Způsob
využití plochy

Zábor ZPF (ha)

TTP

zahrada
0,03

Žalmanov

Ž/Z-B6

Plocha bydlení

0,32

Horní
Tašovice

HT/Z-V2

Plocha drobné
výroby

0,71

Celkem:

1,03

0,03

orná

Třída ochrany
(ha)
III.

Investice
do půdy
(ha)

IV

0,35
0,01

0,44

0,28

0,01

0,79

0,28

Postupy k zajištění ochrany ZPF stanovené §§ 3 a 4 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a její přílohou č. 3 jsou na úrovni územně
plánovací dokumentace dodrženy.
Lesní pozemky nejsou změnou č.1 ÚP dotčeny.

15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
Námitky nebyly uplatněny.
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16. Vyhodnocení připomínek
Vyhodnocení připomínek uplatněných v souladu s § 50 odst. 3
Odesílatel
číslo jednací
datum doručení

1. Ředitelství silnic
a dálnic

Předmět připomínky

Vyhodnocení

ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů Čechy zasílá
následující připomínky k Návrhu Zm. č. 1 územního plánu (dále jen
ÚP) Stružná. ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k
nemovitostem tvořícím dálnice a silnice 1. třídy, zabezpečuje
výstavbu a modernizaci dálnic a silnic 1. třídy, spolupracuje s
příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy,
poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření.

Připomínce se vyhovuje.

Návrh změny č. 1 Územního
plánu Stružná, resp. vymezení
nových zastavitelných ploch
respektuje trasu koridoru pro
VPS č. D.01 a komunikaci č.
Poznámka pořizovatele: Správním území obce Stružná prochází stávající silnice 1. třidy 1/6. III/20812. Konkrétní umístění
podání doručeno po
Z výhledových záměrů prochází správním územím obce Stružná
staveb a jejich vazba na okolí je
stanovené lhůtě, která
trasa koridoru pro VPS silnice R6, dle ZÚR KK stavba č. D.01. Na
však nad podrobnost územního
uplynula dnem 4.5.2015, stavbu rychlostní silnice R6 jsou v současné době připraveny
přesto se jím pořizovatel podklady pro podání žádosti o vydání ÚR. S ohledem na skutečnost, plánu a bude předmětem
zabýval a připomínku
že na předmětných pozemcích Zm. č. 1 ÚP Stružná, v k.ú.
navazující dokumentace
vyhodnotil
Žalmanov jsou již evidovány dokončené stavby a byla ukončena
k územnímu řízení, ve které
příprava na realizaci další stavby, upozorňujeme, že plochy leží v
těsném sousedství související stavby ke stavbě rychlostní silnice R6 pak bude možné potenciální
střety řešit s podstatně větší
„Úprava silnice III/20812 Žalmanov — Nová Víska". Proto
požadujeme respektovat tuto budoucí dopravní stavbu a obě stavby přesností.
8749-ŘSD-15-11110 ze
dne 4.5.2015, doručeno
dne 14.5.2015

(silnice a bydlení) na základě dokončené DUR vzájemně
koordinovat.

K Návrhu Zm. č. 1 ÚP Stružná nemáme další připomínky.

Příslušný dotčený orgán ve
věcech dopravy, Ministerstvo
dopravy, stanovisko neuplatnil.
Lze konstatovat, že záměr
vymezení zastavitelných ploch
pro bydlení a výrobu není
v kolizi se záměry vyplývající
z širších vztahů.

17. Srovnávací text s vyznačením změn
1. V kapitole 7.1.1 „PŘEHLED NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH“
1.1
v odstavci „SÍDLO ŽALMANOV, PLOCHY ZASTAVITELNÉ, Plochy bydlení“ se doplňuje
řádek:
Ž/Z-B6 – plocha na jihovýchodním okraji sídla – BV
1.2

v odstavci „SÍDLO HORNÍ TAŠOVICE, PLOCHY ZASTAVITELNÉ, Plochy VÝROBY A
SKLADOVÁNÍ“ se doplňuje řádek:
HT/Z-V2 – plocha drobné výroby na severním okraji Nové Vísky.– VD

2. V kapitole 7.1.3 „ÚZEMNÍ REZERVY“
2.1
v odstavci „Posílení ekonomického pilíře“ se první věta mění:
- rozvojové plochy výroby a skladování v Žalmanově, Horních Tašovicích a Nové Vísce,
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v odstavci „ÚP zohledňuje přiměřeně v řešeném území požadavek odst. 2 § 7 vyhlášky č.
501/2006 Sb., v platném znění:“ se mění:

2.2

… zastavitelné plochy bydlení 28,8 ha … ; … celkem 38,1 ha zastavitelných ploch …
3. V kapitole 7.1.4 „POSOUZENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH V ÚP
STRUŽNÁ“
3.1
v odstavci „A. Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch bydlení v ÚP Stružná“ se
první věta mění:
…. 28,8 ha zastavitelných ploch bydlení … ; … 38,1 ha zastavitelných ploch.
4. V kapitole 9.1 „DÚSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF“
4.1
v odstavci „SÍDLO ŽALMANOV, PLOCHY ZASTAVITELNÉ, Plochy bydlení“ se doplní řádek:
Ž/Z-B6 – plocha na jihovýchodním okraji sídla – BV
v odstavci „SÍDLO HORNÍ TAŠOVICE, PLOCHY ZASTAVITELNÉ Plochy výroby a
skladování“ se doplní řádek:

4.2

HT/Z-V2 – plocha drobné výroby na severním okraji Nové Vísky.– VD
na straně 155 se číselné údaje v níže uvedeném textu mění takto:

4.2

--------------------------------ÚP navrhuje tento rozvoj území (v ha):
Celková rozloha

Z toho ZPF

ZPF v ZÚ

ZPF mimo ZÚ

Z toho dříve
schválená ZPF

Návrh

63,93

48,56

2,00

46,57

28,38

Ve struktuře odjímaného ZPF převládá orná půda (22,1 ha = 45,4 % odjímaného ZPF) a TTP
(25,7 ha = 53,0 % odjímaného ZPF). Zahrad je odjímáno pouze 0,7 ha. Zastavitelné plochy obalují
těsně ZÚ. Dostavba proluk v ZÚ se řešila v ÚPN SÚ a jeho změnách. Výstavba na ostatních
plochách činí 15,3 ha. ÚP se výrazně zaměřuje rozvojovými plochami na ZPF mimo ZÚ.
Ve struktuře odnímatelného ZPF dle tříd ochrany je navržen zábor ZPF:
-

střední kvalita ZPF: II. a III. třída ochrany: 32,0 ha = 65,0 % odjímaného ZPF, z toho pouze
1,68 ha ve II. třídě ochrany

-

horší kvalita ZPF: IV. a V. třída ochrany: 15,6 ha = 31,7 % odjímaného ZPF

-

nejkvalitnější ZPF v I. třídě ochrany je odjímáno 1,47 ha = 3,1 % odjímaného ZPF

Z řešeného záboru ZPF v rozsahu 47,4 ha je plných 59,2 % schváleno v platné ÚPD. Dříve
schválený je i zábor ZPF v I. třídě ochrany v rozsahu 1,12 ha = 76,2 % řešeného záboru ZPF v I. třídě
ochrany a zábor ZPF v II. třídě ochrany v rozsahu 1,1 ha = 64,7 % řešeného záboru ZPF v II. třídě
ochrany.
Největší funkční plochou je jednoznačně bydlení: rozvojové plochy na 27,3 ha ZPF = 56,1 %
navrženého záboru ZPF. Z těchto 27,3 ha ZPF bylo schváleno v ÚPD plných 19,01 ha ZPF. Druhou
největší funkční plochou je nadmístní doprava, zábor 7,31 ha ZPF.
---------------------------------
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IV. Grafická část odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Stružná
Grafická část odůvodnění změny obsahuje:
Výřez koordinačního výkresu uvedený v příloze č. 3
Výřez výkresu předpokládaných záborů půdního fondu uvedený v příloze č. 4.
Poznámka:
Výkres širších vztahů nebyl pro účel změny č. 1 územního plánu Stružná zpracován, změna nemá vliv
na širší vztahy v území.

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Změna č. 1 Územního plánu Stružná
Správní orgán:
Zastupitelstvo obce Stružná

Datum nabytí účinnosti:

Jméno a příjmení
oprávněné osoby pořizovatele:

Otisk úředního razítka:

Podpis oprávněné osoby:

Ing. arch. Irena Václavíčková
……………………….……..
podpis

vedoucí odd. územního plánování,
odbor ÚÚPaSÚ Magistrátu města
Karlovy Vary
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