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Návrh
Změna č. 1/2016 ÚPN SÚ Jenišov
Zastupitelstvo obce Jenišov, 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, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona.
vydává
tuto Změnu č. 1/2016 ÚPN SÚ Jenišov
Obec Jenišov má platný územní plán sídelního útvar Jenišov (dále jen „ÚPN SÚ“), který
byl schválen zastupitelstvem obce dne 13.7.1999 usnesením č. 14/99, a který řeší celé
správní území obce Jenišov. Následně byl ÚPN SÚ Jenišov upravován změnami
č. A/2/2000 (schválena 30.1.2001), A/7/2000 (schválena 30.1.2001), A/5/2000 a
č. A/8/2000 (schváleny 13.2.2001), A/1/2000 (schválena 27.2.2001), A/1/2001
(schválena 23.7.2002), A/4/2000 (schválena 4.3.2003), A/1/2002 a č. A/2/2002
(schváleny 16.9.2003), A/1/2003 (schválena 20.1.2004), 1/2004 (schválena 17.8.2004),
A/3/2003 (schválena 22.3.2005), 2/2003 (schválena 20.9.2005), 2/2004 a č. 3/2004 a
č. 4/2004 (schváleny 20.12.2005), 1/2005 (schválena 22.8.2006), 1/2007/10 (vydána
26.6.2008, OOP č. 1/2008 nabylo účinnosti 7.1.2009), a změny č. 1/2007/1,3,4,5,6,7, 9
(vydány dne 20.10.2009 a OOP č.1 - 7/2009 nabyla účinnosti 14.11.2009) a změnou
1/2015 (vydána 19.9.2017 a OOP č.1/2017 nabylo účinnosti 18.10.2017).
Uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:
1.

Nově se vymezují tato funkční území a plochy:
a)
Území drobné výroby a služeb Vd
b)
Plocha zeleně

na pozemcích č. 165/716, 165/717, 165/215, 404/15 a 404/17 v k. ú. Jenišov [658391],
vyznačeno v grafické části této změny ÚPN.
2.
Pro funkční území a plochy vymezené v odstavci 1. této Změny platí
regulativy uvedené v platném ÚPN SÚ Jenišov, včetně návazných změn.
3.

Změna č. 1/2016 nemá vliv na vymezené veřejně prospěšné stavby

4.
Součástí Změny č.1/2016 ÚPN SÚ Jenišov jsou výřezy z těchto výkresů
grafické části:
1) Plán funkčního využití území
1 : 5 000
9) Systém ekologické stability
1 : 5 000
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Změna č.1/2016 ÚPN SÚ Jenišov
1) Plán funkčního využití území
výřez 1 : 5 000
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Změna č.1/2016 ÚPN SÚ Jenišov
9) Systém ekologické stability
výřez 1 : 5 000
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Odůvodnění
Odůvodnění Změny č. 1/2016 ÚPN SÚ Jenišov obsahuje textovou a grafickou část.
Textová část odůvodnění Změny č. 1/2016 ÚPN SÚ Jenišov
1. Postup při pořízení změny
Důvodem pro pořízení Změny č.1/2016 ÚPN SÚ Jenišov je návrh Obce na pořízení
změny územního plánu lokality Pod Rohem p.p.č. 165/716, 165/717, 165/215, 404/15 a
404/17, který schválilo Zastupitelstvo obce dne 22.11.2016 usnesením č. 11/2016
pod bodem 11/20.
Návrh Zadání byl zpracován v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a s § 11 odst. 2 a 3 a
přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně
plánovací dokumentaci a projednán v souladu s ustanovením § 47 odstavce 2
stavebního zákona. Po projednání bylo zadání předloženo ke schválení ZO Jenišov,
které ho usnesením č. 3/9 ze dne 21.3.2017 schválilo.
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje České republiky
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů
S Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, jež byla schválena dne
15.4.2015, není změna územního plánu v rozporu.
V řešeném území se uplatňují Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, které
byly schváleny zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 16.9.2010. Změna č.1/2016
ÚPN SÚ Jenišov je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
respektuje podmínky pro lokalizaci strategických komerčních zón a zóny rekreace
v nadregionální rozvojové oblasti OB12.
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje na území obce Jenišov navrhují
veřejně prospěšnou stavbu D 81 – stavbu přeložky rychlostní silnice R6 (severní
obchvat města Karlovy Vary). Změna tuto veřejně prospěšnou stavbu respektuje.
3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů (dále jen
„ÚAP“) a z doplňujících průzkumů a rozborů
Pro předmětné území byly zpracovány ÚAP v roce 2008, včetně terénního
průzkumu. Aktualizace ÚAP proběhla v letech 2010, 2012, 2014 a 2016.
Změna č.1/2016 ÚPN SÚ reaguje na doporučení a závěry těchto ÚAP, výsledkem
je přeskupení ploch výroby a ploch zeleně v lokalitě Pod Rohem bez podstatného vlivu
na jejich současnou bilanci.
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Při návrhu změny byly respektovány tyto limity:
ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů II. stupně II B
poddolované území
ochranné pásmo vodovodního řadu a středotlakého plynovodu
ochranné pásmo letiště s omezením výškových staveb
ochranná pásma inženýrských sítí
ÚSES

4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Změna č.1/2016 ÚPN SÚ je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního
plánování, stanovenými § 18 § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn.
Zpracovaná Změna č.1/2016 ÚPN SÚ vytváří předpoklady pro výstavbu
a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na území spravovaném obcí Jenišov.
V územním plánu navržený rozvoj správního území obce Jenišov nemá negativní
vliv na veřejné zdraví při respektování navržené koncepce, dodržení stanovených
podmínek pro využití ploch a pokynů pro rozhodování v území.
5. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
Změna č.1/2016 ÚPN SÚ Jenišov je zpracována dle příslušných ustanovení
zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších změn, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území ve znění pozdějších změn.
Nejsou důvody k výjimkám či úlevám z ustanovení těchto právních předpisů.
6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů
6.1 Civilní ochrana a obrana státu
Požadavky nebyly stanoveny.
6.2 Horninové prostředí
Celé území lokality Pod Rohem je z větší části poddolované historickou hlubinou
těžbou uhlí, příp. kaolínu. V současnosti je horninové prostředí stabilní, k pohybům
a propadům nedochází. Výskyt starých důlních děl není překážkou plánovanému využití
území. V dalších stupních projektové přípravy bude nutné provést podrobnější
průzkumy a případný návrh opatření.
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6.3 Ochrana před povodněmi
Řešené území nezasahuje do záplavového území Q100 ani aktivní zóny
zátopového území řeky Ohře ani jiných toků. Nově vymezené plochy nejsou ani v poloze
ohrožené lokálními povodněmi z přívalových dešťů. Požadavky na ochranu
před povodněmi není třeba stanovovat.
6.4 Ochrana vod
Řešené území leží v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje II. stupně II.B
lázeňského místa Karlovy Vary. Požadavky vyplývající z podmínek ochrany přírodního
léčivého zdroje budou zapracovány do následujících stupňů projektové přípravy.
6.5 Ochrana veřejného zdraví
Pro plochy drobné výroby a služeb jsou stanoveny podmínky platnou legislativou.
6.6 Ochrana ZPF
Změnou č.1/2016 ÚPN SÚ nedochází k záboru zemědělského půdního fondu
ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.
6.7 Ochrana přírody a krajiny
Koncepce uspořádání krajiny se Změnou nemění. Lokálně je upravena hranice
biokoridoru č. 7 v souladu s předchozími ÚAP.
6.8 Ochrana památek
Změnou není dotčena žádná kulturní památka, zapsaná v ústředním seznamu NKP.
7. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí území nebylo orgánem ochrany přírody a
krajiny v zadání požadováno.
Z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj nebude mít řešení změny negativní vliv.
8. Sdělení, jak bylo stanovisko úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
Samostatné vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo
v zadání požadováno.
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9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Změna č.1/2016 ÚPN SÚ Jenišov nebyla prověřována ve variantách.
Změna řeší maloplošnou optimalizaci zastavitelných ploch pouze pro drobnou
výrobu, definuje přeskupení ploch výroby a ploch zeleně bez podstatného vlivu na jejich
současnou bilanci:
- Z ploch území drobné výroby a služeb se na plochy zeleně mění p.p.č 404/17
a části p.p.č. 404/15 a 165/215 o celkové výměře 4 564 m2.
- Z ploch zeleně se na plochy území drobné výroby a služeb mění p.p.č 165/717 a
části p.p.č. 165/215 a 165/716 o celkové výměře 4 218 m2.
Pro zastavitelné polyfunkční území drobné výroby a služeb platí ustanovení
platného územního plánu:
Území drobné výroby a služeb Vd
Území je určeno pro zařízení drobné výroby a služeb, která mohou mít rušivé vlivy
na bydlení.
V tomto území je přípustné umisťovat všechny druhy zařízení drobné výroby
a služeb, sklady, obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení, zařízení vědy
a výzkumu, veřejné čerpací stanice pohonných hmot.
V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat byty služební a majitelů zařízení,
kulturní, církevní, sportovní zařízení a zařízení školství, ambulantní sociální
a zdravotnická zařízení, zařízení maloobchodu, zařízení veřejného stravování, zábavní
zařízení, stavby pro chov domácího zvířectva.
Negativní účinky a vlivy – z užívání a provozování nových staveb a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí nad přípustnou míru se nesmí projevit za hranicí
tohoto území.
Pro území drobné výroby a služeb – (Vd) – platí tyto limity prostorového využití:
maximální procento zastavění pozemku
80 %
koeficient podlažní plochy
1,6
koeficient obestavěného prostoru
5
maximální podlažnost
2
Územní plán vymezuje nezastavitelné monofunkční plochy zeleně, plnící zde
i funkci ÚSES.
10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
zastavitelných ploch
Změna č.1/2016 ÚPN SÚ reaguje na doporučení a závěry dříve zpracovaných ÚAP,
výsledkem je přeskupení ploch výroby a ploch zeleně v řešeném území
bez podstatného vlivu na jejich současnou bilanci (dochází ke zmenšení zastavitelné
plochy drobné výroby o 0,03 ha ve prospěch nezastavitelné plochy zeleně).
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11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů
Změna č.1/2016 ÚPN SÚ Jenišov nemá vliv na koordinaci využívání území
z hlediska širších vztahů. Řešení platného ÚPN z hlediska širších územních vztahů se
nemění.
12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Zadání Změny č.1/2016 ÚPN SÚ Jenišov bylo schváleno usnesením ZO Jenišov
č. 3/9 dne 21.3.2017. Návrh Změny č.1/2016 ÚPN SÚ Jenišov naplnil požadavky tohoto
zadání.
Upřesnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje České republiky,
ve znění Aktualizace č. 1:
- na řešení změny nemají tyto požadavky vliv
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané
krajem a z širších územních vztahů:
- na řešení změny nemají tyto požadavky vliv
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů (dále jen
„ÚAP“), zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a
z doplňujících průzkumů a rozborů:
- Změna č.1/2016 ÚPN SÚ reaguje na doporučení a závěry těchto ÚAP, výsledkem
je přeskupení ploch výroby a ploch zeleně v řešeném území bez podstatného vlivu
na jejich současnou bilanci.
V souladu se Zadáním nebyly vymezeny plochy a koridory, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním
územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. Změna plně respektuje územní
studii s názvem „Jenišov – využití pozemku p.č. 404/3“. Tato územní studie je
v zastavitelné části podkladem pro rozhodování v území a z části předběžně prověřila
možnost pořízení Změny územně plánovací dokumentace.
13. Výčet záležitostí nemístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jeho
vymezení
Záležitosti nemístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona) se na řešeném území nevyskytují.
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Změnou č.1/2016 ÚPN SÚ nedochází k záboru zemědělského půdního fondu
ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.
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Grafická část odůvodnění Změny č. 1/2016 ÚPN SÚ Jenišov
Grafická část odůvodnění Změny č.1/2016 ÚPN SÚ Jenišov obsahuje výřez:
O1) Koordinační výkres
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