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Vyhodnocení zastavitelných ploch ÚP Bochov vůči zemědělskému
půdnímu fondu
Výčet předpokládaných záborů půdního fondu prostřednictvím zastavitelných ploch a jejich
odůvodnění je výstupem územního plánu. Následující text hodnotí rozsah a posici vůči ochraně
zemědělského půdního fondu. Připomínáme, že další kritéria – rozbor udržitelného rozvoje a
urbanistická koncepce jsou součástí kapitoly 4a Odůvodnění ÚP Bochov.
Součástí rozvoje území jsou dále plochy změny zastavěného území ( plochy přestavby ).
Plochy přestavby jsou umístěny v zastavěném území města a jeho dalších místních částí.
Jejich vymezení, resp. využití je prioritou Politiky územního rozvoje i zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje a není zapotřebí je dále odůvodňovat.
Územní plán deklaruje v kapitole 4 Odůvodnění, že zařazením těchto ploch je naplněn
potenciál zastavěného území a využity plochy, které jsou smysluplné vůči přírodním, urbanistickým a
architektonickým hodnotám města Bochova a jeho místních částí.
Projektant hodnotí potřebu záborů půdního fondu dle tohoto pořadí kritérií. Pořadí současně
určuje důležitost vymezené zastavitelné plochy resp. její vazbu na udržitelný rozvoj a z toho
vyplývající urbanistickou koncepci.
Kritéria o rozhodování jsou řazena takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Princip udržitelného rozvoje
Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce ostatní
ZÚR
Zastavitelné plochy převzaté z předchozího územního plánu
Podněty majitelů pozemků a dalších fyzických a právnických osob
Kompenzační opatření

Poznámka: Vložená schémata jsou podbarvena plochami ZPF v I. stupni ochrany (tmavý okr)
a plochami ZPF ve II. stupni (světlý okr).

Bochov
Město Bochov je z hlediska územního plánu řešeno variantně a to s ohledem na analýzu
udržitelného rozvoje území, ze které vyplývá jednoznačně preference 2. Varianty.
1.

Princip udržitelného rozvoje

Princip udržitelného rozvoje je na vrcholu rozhodovacího procesu. Poznání souvislostí
v řešeném území – městu Bochov resp. správního území jako celku – je zásadní pro uspořádání
území a tedy i obhajobu urbanistické koncepce a pod ní dalších kritérií, které územní plán vyhodnotil a
zapracoval.
Enviromentální pilíř je v řešeném území dominantní a zcela kladný. Územní plán tak pouze
zobrazuje krajinu a nepotřebuje z tohoto hlediska hledat žádná koncepční řešení.
Sociodemografický a hospodářský pilíř je zcela nevyhovující, přičemž zde vůči kladnému
enviromentálnímu pilíři není žádná příčinná souvislost ( kauzální vztah ).
Příčiny nízkého hodnocení:
výměna obyvatel po r. 1945
( dávno, nic s tím neuděláme )
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-

rozvoj hospodářského potenciálu města socialistickými prostředky – importem výroby bez
intelektuální a výzkumné základny, která po r. 1989 do současnosti upadá
rozvoj bydlení v panelových domech
( lze měnit postupně a ÚP k tomu vytváří základní předpoklady )

Odvolávky na princip udržitelného rozvoje jsou tedy zásadní platformou odůvodnění potřeb
vymezených zastavitelných ploch – v tomto případů vůči zájmům ochrany zemědělského půdního
fondu.
2.

Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce se prioritně vypořádává s problémem udržitelného rozvoje.

Naplňování urbanistické koncepce je tedy rozhodujícím faktorem rozvoje města a sleduje
vytvoření rovnováhy pilířů územního plánování takto:
a)
ruší se posice a urbánní vazby ploch výroby, na kterých se v předchozím územním plánu
nepodařilo alokovat výrobní funkce,
b)
nahrazuje je novou lokalitou v nových urbánních vztazích jak je popsáno v urbanistické
koncepci.
3.

Urbanistická koncepce ostatní

Zde jsou zařazeny zastavitelné plochy, jejichž přijetí z hlediska ochrany půdního fondu –
úplné či částečné přispívá nepřímo k naplnění rovnováhy pilířů udržitelného rozvoje a urbanistické
koncepce. Jejich případným vyřazením či redukcí však není udržitelný orzvoj a urbanistická koncepce
zásadně narušena.
4.

ZÚR

V této kapitole jsou zařazeny výhradně plochy dopraní infrastruktury, jak vyplývají z převzetí
(zpřesnění) vůči ZÚR Karlovarského kraje. Zde projektant předpokládá souhlas s umístěním těchto
ploch i z hlediska záborů půdního fondu.
5.

Zastavitelné plochy převzaté z předchozího územního plánu

Z hlediska základní urbanistické koncepce nejsou tyto plochy rozhodující. Jedná se o dílčí
plochy s umístěním staveb v jednotkách počtu. Jejich význam resp. přijetí spočívá jednak v průkazu
kontinuity rozvoje území a jednak z jejich schopnosti využití ( naplnění ) bez složitých vazeb na
urbanistickou koncepci a výstavbu nové dopravní a technické infrastruktury. Jinými slovy – lze je
rychle a snadno realizovat. Takto nastavené – jednoduché – využití pak pokrývá okamžité potřeby
obyvatel města – zjevným příkladem je zastavitelná plocha 1.3 = 2.3 = BO-BI-1, kde je část původní
plochy předchozího ÚP tímto přístupem realizována.
6.

Podněty majitelů pozemků a dalších fyzických a právnických osob

Jedná se pouze o plochu 1.9 – BO-OV 1. Další podněty nebyly ve fázi návrhu ÚP pro
společné jednání indikovány.
7.

Kompenzační opatření

Jedná se o soubor ploch zeleně ochranné a zeleně izolační, přičemž rozhodující část takto
vymezených ploch je vázána na zastavitelné plochy jiných funkcí. Ve všech případech se jedná o
potřebu ( záboru PF ) zemědělské půdy, se kterou předchozí územní plán neuvažoval. Důvod je
jednoduchý – plochy jsou vymezeny jako kompenzační opatření v procesu posouzení návrhu
územního plánu z hlediska vlivu na životní prostředí ( SEA ), tedy proces, který nebyl ve fázi
zpracování předchozího ÚP legislativně založen.
Odůvodněním vymezení těchto ploch je tedy výše uvedený proces, související plochy ZO a
ZV, vymezené jako kompenzační opatření SEA nejsou dále v textu komentovány

2

AF - CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost

Struktura odůvodnění potřeby záborů půdního fondu prostřednictvím
zastavitelných ploch dle návrhu ÚP Bochov:
Udržitelný rozvoj, urbanistická koncepce
-

2.8 = BO-BI 6
2.9 = BO-BI 7
2.15 = BO-SM 1
2.16 = BO-SM 2
2.17 = BO-SM 3
2.24 - BO-VL 8
2.27 = DO-DS 4
2.28 = BO-DS 5
2.29 = BO-DS 6
Vyhodnocení zastavitelných ploch vůči ZPF je rozepsáno dále v textu.

Urbanistická koncepce ostatní
-

2.42 = 1.38 = BO-ZV 1
2.13 = BO-OS 2
1.16 = 2.20 = BO-VL 1
1.17 = 2.21 = BO-VL 2
1.18 = 2.22 = BO-VL 3
2.23 = BO-VL 7
Vyhodnocení zastavitelných ploch vůči ZPF je rozepsáno dále v textu.

Zastavitelné plochy dle ZÚR
-

108 = BO-DS 1
110 = BO-DZ 1
111 = BO-DZ 2

Plochy akceptovány ( zpřesněny ) bez dalšího zdůvodnění – jedná se o liniové stavby
dopravní infrastruktury.
Zastavitelné plochy převzaté
-

1.1 = 2.1 = BO-BV 1
1.2 = 2.2 = BO-BV 2
1.3 = 2.3 = BO-BI 1
1.5 = 2.5 = BO-BI 3
1.22 = 2.25 = BO-VZ 1
Vyhodnocení zastavitelných ploch vůči ZPF je rozepsáno dále v textu.

Zastavitelné plochy dle podnětů majitelů pozemků a dalších FPO
-

1.9 = 2.11 = BO-OV 1
Vyhodnocení zastavitelných ploch vůči ZPF je rozepsáno dále v textu.
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Udržitelný rozvoj, urbanistická koncepce – odůvodnění záborů PF
Plocha 2.24 - BO-VL 8
Tyto plocha je variantním řešením plochy nadmístního významu – hospodářského parku
Bochov – plochy 8c ZÚR Karlovarského kraje.

1.7
o
o
o
o

Hospodářský park Bochov [ 8c ]
plocha pro komerční a výrobní zónu s předpoklady zvýšení nabídky pracovních
příležitostí pro oblast Žluticka a Valečska;
lokalizace severně od stávající silnice I/6 (budoucí doprovodné II/606) a jižně od budoucí
komunikace R6 – severně od obce Bochov
dobrá dostupnost z nové mimoúrovňové kižovatky na R6 a z doprovodné silnice II/606.
Bochov má velmi dobré podmínky napojení na technickou infrastrukturu

Zde je porovnání ZÚR a varianty č. 2 ÚP: vlevo plocha 8c dle ZÚR, vpravo posice plochy 8c dle
varianty č. 2 územního plánu Bochov

Velikost plochy 8c činí cca 66 ha, varianta č. 2 ÚP Bochov vymezuje plochu o velikosti 72,88 ha.
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Základním odůvodněním plochy z hlediska záborů ZPF je tedy vytvoření srovnatelné
plochy výroby ve srovnatelném rozsahu ve shodné lokalitě města.
V důsledku posunutí plochy výroby do této posice si město uvolňuje soustavu ploch - 2.8 =
BO-BI 6, 2.9 = BO-BI 7, 2.15 = BO-SM 1, 2.16 = BO-SM 2 a 2.17 = BO-SM 3 pro rozvoj městské
sídelní struktury.
Její rozloha je odvozena od územních podmínek dané lokality: příprava dálnice D6, přímého
připojení na dálnici prostřednictvím nové MÚK, stávající silniční a železniční síť.
Plochu lze jistě redukovat takto:
a)

z hlediska kvality půdy – vypustit plochy ve II. stupni ochrany, tj. snížení o 6,5 + 1,05 = 7,55 ha
na velikost 65,33 ha, tj. na plochu identickou s velikostí hospodářského parku dle ZÚR,

b)

z hlediska celkové velikosti pak etapizací, tj. rozdělením plochy na 2 etapy, přičemž dělícím
elementem je terénní deprese, kterou je veden hydrofilní lokální biokoridor. Etapizací je
vymezena 1 etapa o velikosti 32,74 ha a následná etapa 40,14 ha.

Obr.: schéma redukce plochy 2.24 = BO-VL-8

5

AF - CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost

Plochy

2.27 = BO-DS 4, 2.28 = BO-DS 5, 2.29 = BO-DS 6

Jedná se o soustavu ploch dopravní infrastruktury silniční, kterými je stávající silnice II/198
přivedena přes silnici I/6 k dálnici D6 a to včetně plochy pro MÚK, kterou se na dálnici D6 připojí.
Elementární význam pro rozvoj obce je následující: Převádíme transitní dopravu mimo město a
stávající úsek I/6 můžeme použít jako městskou ulici q následné připojení ploch 2.8 = BO-BI 6, 2.9 =
BO-BI 7, 2.15 = BO-SM 1, 2.16 = BO-SM 2 a 2.17 = BO-SM 3 jako městské sídelní struktury.

Plocha 2.27 = DO-DS 4 má alternativu ve variantě č. 1 – plocha 1.24 = BO-DS-4. Alternativní
trasa je kratší, přechází však přes mokřad rybníku Tábor a dle vyhodnocení z hlediska ochrany přírody
a krajiny je nevhodná.
Zábor zemědělské půdy v I. a II. stupni je nezbytný, plocha 2.27=BO-DS 4 je identická
s trasou dle ZÚR
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Plochy
2.8 = BO-BI 6, 2.9 = BO-BI 7, 2.15 = BO-SM 1, 2.16 = BO-SM 2 a 2.17
= BO-SM 3
Jedná se o rozhodující plochy naplňující sociodemografický pilíř = základní urbanistickou
koncepci. Elementární význam pro rozvoj města je vázán na vymístění ploch výroby 1.19 = BO-VL 4,
1.20 = BO-VL 5, 1.21 = BO VL 6 do prostoru 2.24 - BO-VL 8 a uvolnění tohoto prostoru pro rozvoj
městských funkcí. Rozvoj městské sídelní struktury pak umožňuje opatření související s převedením
silnice II/198 prostřednictvím ploch 2.27 = BO-DS 4, 2.28 = BO-DS 5, 2.29 = BO-DS 6 na dálnici D6.

Část plochy 2.9 a 2.16 zasahuje do II. stupně ochrany, jedná se však o řešení, které je ve
variantě č. 1 ( tj. plochy výroby ) převzato z předchozího ÚP resp. ZÚR. Dnes je zde zahrádková
kolonie, tvar a sklon terénu neumožňuje plnohodnotné využití pro zemědělskou prvovýrobu. Přesti lze
plochu přiměřeně zmenšit.

Alternativní řešení – varianta č. 1
Alternativním řešením tohoto prostoru je varianta č. 1. Zásadní rozdíl je ve využití území
prioritně pro výrobu. Toto řešení je převzato z předchozího územního plánu a odpovídá rovněž posici
Hospodářského parku Bochov – plochy 8c nadmístního významu dle ZÚR Karlovarského kraje – viz
úvod – udržitelný rozvoj.
Plochy 1.12 = BO-SM 1 a 1.13 = BO-SM 2 jsou platným územním plánem vymezeny pro
rekreaci. Tento územní plán kalkuluje tak jako tak s vypuštěním navazujících ploch výroby a
skladování a proto zde preferuje plochy smíšené dle varianty č. 2 ÚP Bochov.
Plochy 1.19 = BO-VL 4, 1.20 = BO-VL 5 a 1.21 = BO-VL 6 tedy odpovídají předchozímu
územnímu plánu a v návrhu ÚP Bochov – variantě č. 1 jsou ponechány z důvodů shody se ZÚR.
Z hlediska záborů půdního fondu je plocha 1.21 = BO-VL 6 umístěna do půdy ve II. stupni přednosti.
Plochu lze v přesahu do ZPF ve II. stupni vypustit, sklon terénu nelze pro výrobu optimálně využít.
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Zde je alternativní řešení
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Urbanistická koncepce ostatní - odůvodnění záborů PF
Plocha 2.42 = BO-ZV 1

Plocha 2.42. = BO-ZV 1 umožňuje připojení areálu poutního kostela sv. Jakuba. Legální
připojení v současnosti chybí, přístupy jsou pouze přes soukromé pozemky. Do veřejné zeleně bude
ve smyslu regulativu vložena přístupová komunikace. Tvar plochy je odvozen od terénu a kompozičně
doplňuje areál poutního kostela při zachování jeho současné dominance v krajině.

Plocha 2.13 = BO-OS 2

Plocha 2.13 = BO-OS 2 je určena pro denní rekreaci obyvatel 2.8 = BO-BI 6, 2.9 = BO-BI 7,
2.15 = BO-SM 1, 2.16 = BO-SM 2 a 2.17 = BO-SM 3. Připomínáme, že trasa D8 je vedena přes
údolnici Bochovského potoka v místě koupaliště. Proto vymezujeme plochu tuto, novou.
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Zastavitelné plochy převzaté - odůvodnění záborů PF
Plochy 1.16 = 2.20 = BO-VL 1, 1.17 = 2.21 = BO-VL 2, 1.18 = 2.22 = BO-VL 3, 2.23
= BO-VL 7
V obou variantách se jedná o plochy, které podporují hospodářský park Bochov ( v posicích
dle variant ). Plochy vyplňují volný prostor mezi přeložkou silnice II/198 a zastavěným územím obce a
jsou určeny pro podpůrné činnosti vůči hospodářskému parku, popřípadě pro výrobní činnost
nezávislou. Plochy jičně id I/6 navazují na stávající plochy výroby, Plocha 2.23 = BO-VL 7 vyplývá
z prosloužení přeložky silnice II/198 k D6.
Plochy 1.18 = 2.22 = BO-VL-3 a 2.23 = BO-VL 7 jsou na půdách v I. a II. stupni ochrany, lze je
v případě požadavku DO vypustit.

Rozvoj ploch výroby dle varianty č. 1

Rozvoj ploch výroby dle varianty č. 2
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Zastavitelné plochy dle podnětů majitelů pozemků a dalších FPO - odůvodnění
záborů PF

Z podnětu vlastníka pozemku je vymezena plocha komerční občasné vybavenosti, sloužící
pro umístění objektů vázaných na funkci ( provoz D6 ) s možností umístění komerčních ( obchodních )
zařízení formy supermarketů – s dosahem na navazující region. Optimální posice a velikost je
v rozporu s ochranou půdy v I. a II. stupni ochrany. V případy vpuštění této plochy má města skryté
rezervy zastavěného území, kam lze srovnatelné komerční obchodní jednotky (s supermarkety)
umístit.
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Ostatní místní části
Urbanistické zásady alokace zastavitelných ploch v ostatních místních částech a volné krajině
sleduje struktury Odůvodněn dle výše uvedeného textu vztahujícího se k městu Bochov. Z výše
uvedené struktury hodnotících kritérií vypouštíme princip udržitelného rozvoje a urbanistickou
koncepci ostatní. Princip kompenzačních opatření je identický s městem Bochov a dále není rovněž
komentován.
Zbývá:
2.

-

Urbanistická koncepce
Kritérium urbanistické koncepce pak není vázáno na rozbor udržitelného rozvoje.
Vůči ostatním místním částem řešeného území se urbanistická studie vymezuje takto:
sleduje – posiluje – stávající potenciál sídel
nabízí regeneraci zaniklých samot – hospodářských usedlostí, vodních mlýnů, výletních cílů

4.
5.
6.
7.

ZÚR
Zastavitelné plochy převzaté z předchozího územního plánu
Podněty majitelů pozemků a dalších fyzických a právnických osob
Kompenzační opatření

Ve smyslu urbanistické koncepce je rozvoj ostatních místních částí založený na převzetí
zastavitelných ploch předchozího územního plánu jakkoliv k tomu má projektant ( např. v m.č. Údrč )
pochybnosti.

Urbanistická koncepce
-

27 = JA-ZV1, 28 = JA-ZV2,
26 = JA-OVX 1,
34 = KO-BX 1, 91 = SO – BX 1, 96 = TE-BX 1,

Urbanistická koncepce ostatní
-

97.1 = TE-SV 1

Zastavitelné plochy dle ZÚR
-

109 = koridor dopravní infrastruktury – přeložka silnice I/20

Zastavitelné plochy převzaté
Číhaná
3 = ČI-SV 1
Dlouhá Lomnice
9 = LO-BI 1
10 = LO-BI 2
11 = LO-RI 1
14 = LO-VZ 1
Herstošice
5 = HE-BV 2
Javorná
18 = JA-SV 1
12
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-

22 = JA-BV 5
23 = JA-BV 6
24 = JA-BV 7
25 = JA-SV1

Mirotice
36 = MI-SV1
38 = MI-SV3
39=MI-SV4
40=MI-VS1
Německý Chloumek
45 = NCH-BV 4
47 = NCH-SV 1
Rybničná
68 = RY-BI 1
69 = RY-BI 2
70 = RY-BI 3
71 = RY-BI 4
73 = RY-BI 6
74 = RY-BI 7
75 = RY-BI 8
76 = RY-BI 9
77 = RY-BI 10
78 = RY-BI 11
84 = RY-BX 1
86 = RY-RI 1
Těšetice:
92 = TE-BV 1
94 = TE-BV 3
95 = TE-BV 2
97.1 = TE-SV 1
Sovolusky
90 = SO-BV 2
Údrč
-

99 = ÚD-BV1
100 = ÚD-BV 2
101 = ÚD-BV 3
102 = ÚD-BV4
103 = ÚD-TI 1

Zastavitelné plochy dle podnětů majitelů pozemků a dalších FPO
Německý Chloumek
46 = NCH-BX 1
Dlouhá Lomnice
12 = LO-BV 1
13 = LO-BX 1
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Urbanistická koncepce - odůvodnění záborů PF
Plochy 27 = JA-ZV1, 28 = JA-ZV2,

Vymezení ploch zeleně veřejné JA-ZV1, 28 = JA-ZV2 je jednoznačnou urbanistickou
koncepcí, která nástroji územního plánování zvyšuje potenciál ( atraktivitu ) Javorenského zámku ve
prospěch jeho budoucí sanace. K zámku zkrátka patří zámecký park a tyto plochy jej umožňují zřídit
na úkor zemědělské půdy, který je zde v I. stupni ochrany. Máme za to, že přesně zde je naplněna
litera zákona, kdy by měl veřejný zájem ( záchrana nemovité kulturní památky ) převýšit veřejný zájem
ochrany půdního fondu.
Pokud nebude námět přijat, nic zásadního se nestane a zámek bude tak jako tak čekat na
svoji záchranu.

Plocha 26 = JA-OVX 1

Návrh územního plánu zde vytváří možnost obnovení výletního místa – ( restaurace + hotel ),
která byla před 100 roky umístěna v blízkosti přírodní kuriozity – viklanu Dominik. Nejedná se o zcela
identickou posici původní stavby, ta neprošla přes hodnocení SEA, ale o přijatelný kompromis.

Plochy 26 = JA-OVX 1, 34 = KO-BX 1, 91 = SO – BX 1, 96 = TE-BX 1,
Ve všech třech případech se jedná o záměr vrátit do území solitérní objekty, které zde vždy
byly a představovaly racionální formu osídlení prostřednictvím vodních mlýnů či samot.
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Plochy jsou výběrem z ploch, které projektant v krajině dohledal. Kritériem výběru je
slučitelnost obnovy s obecnými principy ochrany přírody a krajiny, jak byla vymezena v ráci
vyhodnocení SEA.

Urbanistická koncepce ostatní - odůvodnění záborů PF
Plocha 97.1 = TE-SV 1

Projektant zde reaguje na potenciál území, ve skutečnosti je plocha obsazena 20 a víceletou
náletovou zelení, zemědělská půdy zde již není, plocha tak získá svého uživatele ku prospěchu
lokality Nový Dvůr jako solitérního celku.

Plocha

85 = RY-TI 1

Plocha je určena pro umístění ČOV a její posice odpovídá možnosti dalšího vypuštění
vyčištěných vod do recipientu.
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Zastavitelné plochy převzaté - odůvodnění záborů PF
Číhaná

Plocha

3 = ČI-SV 1

Projektant přebírá a akceptuje urbanistické řešení předchozího územního plánu. Zatímco
plochy přestavby 1 = ČI-BV1 a 2 = ČI-SV1 doplňují stávající urbanistickou strukturu (o okrouhlici ),
územní plán vymezuje jedinou další zastavitelnou plochu 3 = ČI-SV 2 pro umístění cca 2 RD
s připojením na místní komunikaci. Rozvoj tak odpovídá potenciálu této místní části.
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Dlouhá Lomnice

Plochy

9 = LO-BI 1, 10 = LO-BI 2 a 11 = LO-RI 1

Tyto plochy – ve shodě s přechozím územním plánem vyplňují JZ svah nad zastavěným
územím obce, představu z hlediska urbanistické struktury jedinou alternativu rozvoje a to proto, že JV
hranice zastavěného území je údolnicí vodoteče, která dalšímu rozvoji brání.
Rozvoj je převeden dle předchozího územního plánu a je podle stanoviska projektanta
předimenzovaný. Bez ztráty potenciálu rozvoje a ohrožení urbanistické koncepce lze plochu 10 = LOBI 2 redukovat vypuštěním jejího přesahu do plochy ZPF s I. stupněm ochrany.

Plocha

14 = LO-VZ 1

Plocha 14 = LO-VZ 1 rozšiřuje ve shodě s předchozím územním plánem stávající zemědělský
areál logickým a přirozeným směrem = výše a dále od obce. Jedná se o rozšíření areálu zemědělské
prvovýroby, přičemž pastviny resp. chov hovězího dobytka je perspektivní a optimální formou využití
půdního fondu. Doporučuji plochu akceptovat v navrženém rozsahu.
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Herstošice

Plocha

5 = HE-BV 2

Plocha přirozeně navazuje za zastavěné území a doplňuje ( nyní ) jednostrannou zástavbu
místní komunikace. Součástí rozvoje m.č. Herstošice jsou plochy přestavby 4 = HE-SV4 a 6 = HE-SV1
HE. Navržený rozvoj je přiměřený a umožní užívání sídla v kompaktním urbanistickém útvaru.
Potenciál území se zvýší převedením dnešní dopravní zátěže silnice I/6 na D6.
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Javorná

Plochy

22 = JA-BV 5, 23 = JA-BV 6, 24 = JA-BV 7 a 25 = JA-SV1

Projektant akceptuje urbanistické řešení předchozího územního plánu. Zde se nachází
specifický terén, složitější než vyplývá z výše uvedeného náhledu – obec je umístěna do výrazného
svahu s SV orientací. Za podmínky využití zde vložených ploch přestavby lze přijmout rozvoj plochy
22 = JA-BV 5, rozložené v celém profilu svahu mezi místními komunikacemi, přičemž dolní
komunikaci při SV okraji zastavěného území lze v prolukách doplnit plochami 24 = JA-BV 7 a 25 = JASV1.
Případné odmítnutí rozvojových ploch umístěných na půdách v I. stupni ochrany je přijatelné,
obec má i tak dostatek místa pro rozvoj a to při zachování urbanistické struktury.

Plocha

18 = JA-SV 1

Plocha 18 = JA-SV 1 vyplňuje proliku zástavby navazující na
Javorenský zámek při silnici do Rybničné. Z8měr lze bez dalších podmínek přijmout.
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Mirotice

Plochy

36 = MI-SV1, 38 = MI-SV3, 39=MI-SV4 a 40=MI-VS1

Projektant se ztotožňuje s řešením předchozího územního plánu: Vyjmenované plochy SV
vhodně dotvářejí lánovou urbanistickou strukturu v dané terénní konfiguraci přístupnou paralelní
dvojicí obslužných komunikací, velikost ploch pak odpovídá potenciálu Mirotic.
Zastavitelná plocha 40 = MI-VS 1 je umístěna v jižní – rovinné části a poskytuje možnost
rozvoje zemědělské prvovýroby s širokým přesahem kapacity pro hospodaření na zemědělské půdě
sousedních katastrů.
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Německý Chloumek

Plochy 45 = NCH-BV 4 a 47 = NCH-SV 1
Projektant akceptuje rozvoj jižní části území při silnici Bochov – Kolová, přičemž obě plochy
rozšiřují venkovský charakter zástavby a jsou potvrzeny zájmem majitelů pozemků pro stanovené
využití.
Z hlediska ochrany půdy jsou konfliktní vůči I. stupni ochrany. Bez ztráty urbanistické
koncepce lze tyto ploch vypustit popř redukovat tak, aby plochy bydlení navazovala výhradně na
stávající silnici a plocha 47 = NCH-SV 1 rozšířila stávající teletník přiměřeně v rozsahu srovnatelném
se stávající zemědělskou stavbou.
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Rybničná

Plochy

68 = RY-BI 1, 69 = RY-BI 2, 70 = RY-BI 3, 71 = RY-BI 4, 73 = RY-BI 6,
74 = RY – BI 7, 75 = RY-BI 8, 76 = RY-BI 9, 77 = RY-BI 10,
78 = RY-BI 11 a 84 = RY-BX 1

Již prostý výčet převzatých ploch signalizuje naddimenzovaný rozvoj území, který se
v platnosti předchozího územního plánu nenaplňuje. Navržené plochy doplňují lánové uspořádání
zástavby podél páteřní komunikace plochami, dělitelnými na parcely rodinných domů. Západní hranici
obce lemuje výrazný lesní masiv a východní začínající údolnice resp. zamokřené louky.
Expanse do západní části území je v případě zastavitelných ploch ve střetu 69 = RY-BI 2, 70
= RY-BI 3, 71 = RY-BI 4, 73 = RY-BI 6 naddimenzovaná, z hlediska urbanistické koncepce lze obhájit
plochu 70 = RY-BI 3, která navazuje na páteřní komunikaci obce bezprostředně a vyplňuje tak
ulicovou zástavbu.
Plocha 84 - RY-BX 1 je vložena do dalších limitů využití území a je určena pro umístění
jednoho domu = přijatelné řešení.

Plocha

86 = RY-RI 1

Navržené řešení je alternativou předchozího územního plánu a není vůči navazující krajině
konfliktní. Vypuštění plochy u hlediska lokalizace do ZPF ve II. stupni ochrany je možné
22
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Údrč

Plochy

99 = ÚD-BV1, 100 = ÚD-BV 2, 101 = ÚD-BV 3, 102 = ÚD-BV4

Projektant přebírá s významnými rozpaky zjevně naddimenzovaný rozvoj m.č. Údrč, který byl
iniciován v předchozím územním plánu filantropickými iniciativy zde zainteresované komunity. Zcela
jistě postačuje omezit rozvoj na plochy 99 = ÚD-BV1, 100 = ÚD-BV 2, přičemž plochu pro ČOV obce
103 = ÚD-TI 1 lze přiblížit k těžišti obce, tj. k jižní části plochy 100 = ÚD-BV 2, popřípadě ji do této
plochy přímo integrovat.
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Sovolusky

Plocha

90 = SO-BV 2

Zastavitelná plocha 90 = SO-BV 2 vrací spolu s plochou přestavby 89 = SO-BV 1 obci
možnost obnovy založené urbanistické struktury ( okrouhlice ). Záměr zcela odpovídá potenciálu
území i záměru města na stabilizaci jádrových ploch jednotlivých místních částí.
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Těšetice

-

Plochy

92 = TE-BV 1, 94 = TE-BV 3, 95 = TE-BV 2,

Ve všech třech případech se jedná o plochy bydlení, kterými se soustředně rozvíjí m.č.
Těšetice, přičemž při využití plochy přestavby 93 = TE-BV 2 je zastavěné území vyčerpáno. Projektant
se s převzetím těchto ploch dle předchozího ÚP zcela ztotožnil.
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Zastavitelné plochy dle podnětů majitelů pozemků a dalších FPO - odůvodnění
záborů PF
Plocha

12 = LO-BV 1

V principu konfliktní záměr majitele pozemku mimo urbanizované území Dlouhé Lomnice.
Plocha je limitována navazující přírodní biotou, přesto však vytváří s vodní plochou přijatelný útvar,
podpořený budoucí výstavbou silnice I/20.
Z hlediska ochrany ZPF lze záměr akceptovat

Plocha

13 = LO-BX 1

V podstatě konfliktní záměr, který je již realizovaný bez zjištěných územních či stavebních
řízení. Z hlediska posice na ZPF v I. stupni ochrany je záměr neakceptovatelný a jsem zvědav, jak si
s tím státní správa poradí.
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Plocha

46 = NCH-BX 1

Projektant zapracoval podnět vlastníka jako plochu bydlení specifickou, jejíž regulativy dle
výrokové části ÚP Bochov umožňují umístění 1 venkovského domu a další hospodářské objekty
související se záměrem majitele – zemědělským využitím pozemku včetně chovu hospodářských
zvířat.
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