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A. ÚZEMNÍ PLÁN

Zastupitelstvo  obce  Němčovice,  příslušné  podle  ustanovení  §6  odst..  5,  písm.  c)  zákona  č.

183/2006 Sb.,  o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,  za  použití

ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona v platném znění, §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění

vydává

ÚZEMNÍ PLÁN NĚMČOVICE

a) vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo převzato z územně analytických podkladů a bylo upraveno dle skutečného

využití území a vydaných územních rozhodnutích a stavebních povolení k datu 1.4.2017. Vyznačeno je

ve všech grafických přílohách územního plánu.

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

V obci bude přednostně rozvíjena obytná funkce, doplněná podmínkami pro podporu cestovního

ruchu, turistiky a rekreace. Ekonomickou základnu bude i v budoucnu tvořit zemědělská výroba, drobné

podnikání a služby. 

Územní rozvoj bude přednostně realizován v části Němčovice, v části Olešná v menším rozsahu.

Nebudou vznikat nové sídelní  a rekreační lokality ve volné krajině,  územní rozvoj  bude přednostně

využívat  volné plochy v zastavěném území a plochy bezprostředně na zastavěné území navazující  s

napojením na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Většina rozvojových ploch je převzata z

předcházející ÚPD, ve které byla prověřena  (jedná se vesměs o využití zbytkových ploch v původních

rozvojových lokalitách).

V  krajině  budou  rozvíjeny  podmínky  pro  cestovní  ruch  a  turistiku  (rozhledna  se  zázemím,

doplnění naučné stezky). Pro ochranu hodnot krajiny a prostředí budou respektována hodnotná území

přírody (údolní niva Berounky včetně přilehlých ploch lesů a krajinné zeleně a hluboce zaříznutá údolí

jejích  přítoků  s  doprovodnou  zelení  stabilizující  svahy  zářezů  vodotečí  ve  sprašových  půdách.

Respektovány  budou  opatření  pro  ochranu  zemědělského  půdního  fondu  vymezená  v  komplexních

pozemkových úpravách (protierozní opatření, prvky ÚSES).

c) urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem

využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

c1) urbanistická koncepce

Němčovice –  území  části  Němčovice  bude  územně  rozvíjeno  jako  ucelený  sídelní  útvar  západním

směrem až k silnici II/232. Budou využity volné plochy v zastavěném území a plochy na zastavěné

území  navazující.  Severně  od  zastavěného  území  u  areálu  hřbitova  je  na  přilehlé  zemědělské  půdě

navrženo zřízení genového sadu pro zachování původních odrůd ovocných, případně dalších užitkových

dřevin. Tento sad plní i  úlohu krajinné zeleně zajišťující  pietní, nerušené prostředí v bezprostředním

okolí hřbitova.

Na východním okraji zastavěného území je vymezena plocha pro rozšíření ČOV .

Olešná –  navrženy  jsou  rozvojové  plochy  smíšené  obytné  navazující  na  stávající  zastavěné  území

přístupné z existující dopravní infrastruktury Na východním okraji při silnici III/23215, na západním

okraji 3 lokality při silnici III/23215 a při místních komunikacích.

Mimo zastavěné území obce jsou ve volné krajině vymezeny dvě lokality. Na návrší severně od

zastavěného území plocha pro umístění rozhledny doplněné o drobná zařízení podporující cestovní ruch

a turistiku a lávku pro pěší a cyklisty přes Berounku  (území obce Němčovice, část Olešná je dotčeno

napojením na stávající komunikaci a pobřežní částí lávky.

Zůstávají stávající rekreační objekty u Berounky a samoty. Bez dalšího územního rozvoje. 

c2) plochy s rozdílným způsobem využití

V zastavěném a zastavitelném území obce jsou vymezeny:

- plochy bydlení 

- plochy rekreace

- plochy občanského vybavení

- plochy veřejných prostranství

- plochy smíšené obytné

- plochy dopravní infrastruktury 

- plochy technické infrastruktury

- plochy výroby a skladování

- plochy výroby-fotovoltaická výroba elektřiny

c3) zastavitelné plochy

Němčovice

1 – plochy bydlení (dostavba volných stavebních pozemků v zastavěném území obce)

2 – plochy bydlení (dostavba volných stavebních pozemků v zastavěném území obce)
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3 – plochy bydlení (dostavba volných stavebních pozemků v zastavěném území obce)

4 – plochy bydlení (dostavba volných stavebních pozemků v zastavěném území obce)

5 – plochy bydlení (dostavba volných stavebních pozemků v zastavěném území obce)

6 – plochy bydlení (dostavba volných stavebních pozemků v zastavěném území obce)

7 – plochy bydlení (dostavba volných stavebních pozemků v zastavěném území obce)

8 – plochy smíšené obytné (dostavba volných stavebních pozemků v zastavěném území obce)

9 – plochy smíšené obytné (dostavba volných stavebních pozemků v zastavěném území obce)

10 – plochy smíšené obytné

13 – plochy technické infrastruktury (rozšíření ČOV Němčovice)-

16 – plochy bydlení

17 – plochy technické infrastruktury (hospodářský dvůr obce)

Olešná

21 – plochy smíšené obytné

22 – plochy smíšené obytné

23 – plochy smíšené obytné

24 – plochy smíšené obytné

25 – plochy smíšené obytné

26 – plocha občanského vybavení (rozhledna, zázemí turistiky)

27 – plochy dopravní infrastruktury (lávka přes Berounku)

30 – plochy dopravní infrastruktury (úprava křižovatky silnic II/232 a III/23215)

31 – plochy smíšené obytné

c4) sídelní zeleň

Veřejná zeleň je v zastavěném území obce součástí ploch veřejných prostranství jako doprovodná

zeleň  místních  komunikací  a  veřejných  prostranství.  Větší  plochy veřejné  zeleně  jsou  vymezeny  u

stávajícího areálu koupaliště.

11 – plochy veřejných prostranství (park)

d)   koncepce  veřejné  infrastruktury,  včetně  podmínek  pro  její  umísťování,  vymezení  ploch  a

koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití

Územní plán vymezuje:

- plochy dopravní infrastruktury (vymezeno jako zastavitelné plochy)

- plochy technické infrastruktury (vymezeno jako zastavitelné plochy)

- koridory dopravní infrastruktury

- koridory technické infrastruktury

d.1) dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Silnice II/232 – tvoří dopravní osu území. V Souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje je

územním plánem vymezen koridor v šíři 100 metrů pro její přeložku a to v úseku východně od stávající

trasy této komunikace (směr Rokycany) jako zastavitelná plocha a v úseku západně od stávající trasy

této komunikace jako územní rezerva (směr Kaznějov-Kralovice). 

Vymezeny jsou:

Němčovice

15 – koridor dopravní infrastruktury (koridor přeložky silnice II/232)

Silnice III/23215 – navržena je úprava křižovatky se silnicí  II/232 (kolmé křížení komunikací s krátkou

úpravou trasy silnice III/23215 – lokalita 30)

Hromadná doprava osob – zastávky autobusu jsou při  silnici  II/232 u odbočky silnice III/23215 do

Němčovic včetně přechodu pro pěší a zpomalení provozu na komunikaci II/232.

Pěší a cyklistická doprava 

V územním plánu je vymezena trasa páteřní cyklostezky  regionálního významu  podél Berounky.

Navržena  je  lávka  pro  pěší  a  cyklisty  přes  Berounku  včetně   napojení  na  stávající  místní

komunikaci (lokalita 27). Tato stavba bude technicky řešena tak, aby byl zachován koridor pro aktivní

průtok záplavy. 

Podmínky využití koridoru dopravní  infrastruktury

Koridory dopravní infrastruktury

1. Hlavní využití:

Koridory se vymezují zejména pro umístění staveb dopravní infrastruktury a staveb souvisejících,

úprav dotčených sítí  a  zařízení  technické infrastruktury,  úprav  krajiny souvisejících  s  umísťovanou

dopravní stavbou a případných ochranných opatření. Po realizaci výstavby budou  plochy převedeny do

příslušných ploch s rozdílným způsobem využití.

2.  Regulace využití území vymezeném koridorem:

Na území vymezeném koridorem má při jeho využívání přednost využití stanovené koridorem.

Využití ploch nad kterými je koridor vymezen je v souladu s jejich regulativy možné až po realizaci a

uvedení do provozu stavby, pro kterou je koridor vymezen.

3. Křížení koridorů:

Při křížení koridorů je v dokumentaci staveb, pro které jsou koridory vymezeny nezbytné zajistit

jejich vzájemnou koordinaci.

4. Rozsah koridoru:

Koridor je vymezen pro hlavní stavbu, u staveb vedlejších může dojít k přesahu do sousedního
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území.

Doplňující regulace koridorů dopravní infrastruktury

Lokalita 15

Funkční využití Koridor dopravní infrastruktury (přeložka silnice II/232) 

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění neudáno (těleso silnice včetně 
terénních úprav)

Minimální podíl zeleně neudáno (zůstává původní 
využití území)

Maximální výška objektů Neudáno 

Limity využití -

Specifické podmínky - 

Křížení koridorů

V  křížení  koridorů  bude  koordinován  jejich  návrh  tak,  aby  byla  zajištěna  funkčnost  a

realizovatelnost obou křižujících se koridorů (v koridoru umísťovaných staveb).

d2) technická infrastruktura

Zásobování vodou

Němčovice – zůstává zachována stávající koncepce zásobování pitnou vodou z individuálních studní.

Možnost  realizace  vodovodu  je  dlouhodobým  výhledem  podmíněným  nalezením  vodního  zdroje  o

vydatnosti minimálně  30 m3/den, tj. 0,35 l/sec., v denním maximu pak 0,54 l/sec

Olešná –  v Olešné  je  zásobování  vodou  prováděno  individuálně,  z místních  studní.  Tato  koncepce

zůstane zachován.

Nakládání s odpadními vodami

Němčovice – odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizací na kořenovou čistírnu odpadních vod.

Navržené zastavitelné plochy budou napojeny do stávající kanalizační sítě po prodloužení kanalizačních

řadů. Vymezena je plocha pro rozšíření čistírny odpadních vod (lokalita 13).

Olešná – zůstává zachována stávající koncepce individuálního nakládání s odpadními vodami. V nové

výstavbě budou odpadní vody čištěny malými domovními čistírnami odpadních vod, za které je možno

považovat i septiky doplněné vhodným zemním filtrem. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do

místní vodoteče stávající kanalizací. Stávající objekty budou domovními ČOV vybavovány postupně.

Odvádění odpadních vod do nepropustných jímek na vyvážení je přípustné trvale u rekreačních objektů,

u trvale obydlených nebo využívaných objektů se jedná o dočasné řešení do doby realizace domovní

ČOV. Jímky je přípustné vyvážet pouze na čistírnu odpadních vod, nepřípustné je jejich vyvážení na

zemědělskou půdu.

Srážkové vody – budou přednostně vsakovány na pozemcích. Pouze při nemožnosti jejich vsaku budou

odváděny do místních vodotečí strouhami, výjimečně kanalizací.

Zásobování elektrickou energií

- přes řešené území prochází vedení ZVN 400kV a navržený koridor pro přípolož nového vedení ZVN

400 kV.

Vymezeny jsou:

Němčovice

18 – koridor technické infrastruktury (ZVN 400 kV)

Olešná

32 – koridor technické infrastruktury (ZVN 400 kV)

- stávající distribuční transformační stanice budou s postupující realizací navržené výstavby posilovány

až po maximálně typový výkon, při dalších požadavcích   instalovaného výkonu bude realizována

nová transformační stanice TS-A v obci Němčovice pro plochy obytné a smíšené obytné. Přívodní

vedení je navrženo  venkovním vedením. 

- pro realizaci výstavby v obci není nutné navrhovat přeložky rozvodného zařízení vn. 

- omezení výstavby stávajícími vedeními vn je zejména v plochách 3, 5 a 25. Výstavba  bude tato vedení

respektovat dle zákona 458/2000Sb zejména z hlediska ochranných pásem. 

- rozvody nízkého napětí budou posíleny v místech napojení nové zástavby na hlavních přívodech od TS,

v ucelených návrhových lokalitách budou provedeny rozvody zemními kabely

- veřejné osvětlení bude rozšířeno v rámci navrhované zástavby svítidly na samostatných stožárech se

zemními kabelovými rozvody.

- v rámci rozvodů zemními kabely je třeba dodržovat prostorové uspořádání sítí technické vybavenosti  a

počítat i s pokládkou nových místních sdělovacích vedení.

Podmínky využití koridoru technické  infrastruktury

Koridory technické infrastruktury

1. Hlavní využití:

Koridory  se  vymezují  pro  umístění  liniových  staveb  technické  infrastruktury a  staveb

souvisejících  včetně  úprav  krajiny  souvisejících  se  s  umísťovanou  stavbou  a  včetně  případných

ochranných opatření. Po realizaci výstavby budou  plochy převedeny do příslušných ploch s rozdílným

způsobem využití. 

2.  Regulace využití území vymezeném koridorem:

Na území vymezeném koridorem má při jeho využívání přednost využití stanovené koridorem.
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Využití ploch nad kterými je koridor vymezen je v souladu s jejich regulativy možné až po realizaci a

uvedení do provozu stavby, pro kterou je koridor vymezen.

3. Křížení koridorů:

Při křížení koridorů je v dokumentaci staveb, pro které jsou koridory vymezeny nezbytné zajistit

jejich vzájemnou koordinaci.

4. Rozsah koridoru:

Koridor je vymezen pro hlavní stavbu, u staveb vedlejších může dojít k přesahu do sousedního

území.

Doplňující regulace koridorů technické infrastruktury

Lokality 18, 32

Funkční využití Koridor technické infrastruktury (vedení ZVN 400 kV)

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění neudáno (pouze stožáry 
vedení)

Minimální podíl zeleně neudáno (zůstává původní 
využití území)

Maximální výška objektů Dle požadavku správce vedení

Limity využití - křížení s koridorem přeložky silnice II/232

Specifické podmínky - koordinovat v křížení s ostatními sítěmi technické 
infrastruktury  a koridorem přeložky silnice II/232

Křížení koridorů

V  křížení  koridorů  bude  koordinován  jejich  návrh  tak,  aby  byla  zajištěna  funkčnost  a

realizovatelnost obou křižujících se koridorů (v koridoru umísťovaných staveb).

Zásobování teplem

Je  zajišťováno  individuálními  zdroji  využívajícími  tepelná  čerpadla,  vytápění  elektřinou  a  z

hlediska ekologie únosné tepelné zdroje. Možné je využití dřeva a dalších ekologicky šetrných paliv.

Maximálně bude omezováno spalování nekvalitních paliv a nepřípustné je spalování odpadu.

Spoje

Nejsou navrhována nová zařízení spojů.

Nakládání s odpady

Zůstane zachována stávající koncepce. Na území obce nejsou provozy produkující odpad.

Vzniká zde pouze domovní odpad, který občané třídí do kontejnerů rozmístěných v obci. Místa tříděného

odpadu  případně  i  další  k  těmto  účelům  vhodná  místa  budou  doplněna  o  nádoby  na  oddělené

soustřeďování  biologických  odpadů  rostlinného původu (včetně  jedlých  olejů  a  tuků). Nevyužitelný

domovní odpad je pak odvážen pověřenou firmou na řízenou skládku.  Navrženo je rozšíření sběrného

dvora obce (lokalita 17).

Na území obce nejsou provozovány skládky a nepředpokládá se jejich vznik.

e)  koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn

v  krajině  a  stanovení  podmínek  pro  jejich  využití,  územního  systému  ekologické  stability,

prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek

nerostných surovin a podobně

e1) vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

- plochy dopravní infrastruktury

- plochy technické infrastruktury

- koridor dopravní infrastruktury

- koridor technické infrastruktury

- plochy vodní a vodohospodářské

- plochy zemědělské

- plochy lesní 

- plochy přírodní

- plochy smíšené nezastavěného území

- plochy protierozních opatření

e2) krajina

Zůstává  zachována krajina  v současném členění.  Hodnotné  plochy v údolní  nivě  Berounky v

plochách biocenter ÚSES jsou vymezeny jako plochy přírodní. Zachovány zůstávají lesní plochy.

V zemědělsky  využívané  krajině  je  nezbytné  zachovat  systém  polních  cest  zajišťujících

prostupnost  krajiny  a  protierozní  opatření  vymezená  v  komplexní  pozemkové  úpravě  (suchý  poldr,

zatravnění pozemků, agrotechnická opatření, prvky ÚSES). 

Stávající plochy individuální rekreace (rekreační chaty) zůstávají zachovány, je však vyloučen

jejich územní rozvoj a vznik nových rekreačních a sídelních lokalit ve volné krajině. 

Vymezena je:

12 – plochy zemědělské (sad, zachování genofondu)
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e3) územní systém ekologické stability

Nadregionální úroveň ÚSES

Osa nadregionálního biokoridoru K50 je  vymezena podél  toku Berounky.  V rámci  vymezení

regionálního ÚSES je na něm vymezen regionální biokoridor s řadou vložených regionálních a lokálních

biocenter

Regionální úroveň ÚSES

Regionální biokoridor je veden údolím Berounky, na území obce je na něm vymezeno regionální

biocentrum RB 1233 a řada lokálních biocenter.

Lokální úroveň ÚSES

Prvky lokálního ÚSES jsou vymezeny jako součást regionálního biokoridoru v údolí Berounky

(lokální biocentra). Na území obce dále vymezen funkční lokální biokoridor na místní vodoteči severně

od Olešné s vloženým lokálním biocentrem. Další lokální biokoridor je veden po jižní hranici území

obce v k.ú. Olešná, v k.ú. Němčovice je na něm vloženo lokální biocentrum zasahující do území obce. 

Vymezení  prvků lokálního  ÚSES je  stabilizováno  dokončenými  a  schválenými  komplexními

pozemkovými úpravami. Všechny prvky ÚSES jsou funkční.

Regulace využití ploch prvků ÚSES

- přípustné využití: opatření ve prospěch zvýšení funkčnosti ÚSES (revitalizace, renaturace, výsadby

autochtonních druhů, probírky, samovolná sukcese, zatravnění apod.)

-  podmíněně  přípustné  využití:  opatření  k  hospodaření  na  daných  plochách  –  zemědělství,  lesnictví

apod., která nepovedou ke snížení stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení kontinuity

ÚSES

- nepřípustné využití:  v  biocentrech  umisťování  nových staveb včetně  staveb sloužících  pro výrobu

energie, neprůchodného oplocení či ohrazení; v biokoridorech umisťování nových staveb kromě staveb

dopravní a technické infrastruktury, které ale musí být vždy zprůchodněny, neprůchodného oplocení či

ohrazení

e4) prostupnost krajiny

Je zajištěna účelovými komunikacemi v plochách ZPF, a lesními cestami. 

e5) ochrana před povodněmi a protierozní opatření

Území obce Němčovice v části Olešná je ohroženo povodněmi pouze v údolní nivě Berounky. V

takto ohroženém území nejsou vymezována nová zastavitelná území s výjimkou lávky pro pěší přes

Berounku (lokalita 27). Tato stavba bude technicky řešena tak, aby byl zachován koridor pro aktivní

průtok záplavy. 

 Lokální ohrožení zastavěného území při přívalových srážkách je od jihu v části Němčovice a od

severu a východu v části Olešná. Protierozní opatření pro ochranu zastavěného a zastavitelného území

byla zčásti vymezena v rámci komplexních pozemkových úprav. Územní plán vymezuje:

19 – plochy protierozních opatření

e6) rekreace

Zařízení pro rekreaci je možno zřizovat ve stávajících i navržených plochách smíšených obytných

v souladu s regulativem plochy. Zůstanou zachovány již existující rekreační objekty ve volné krajině,

není  přípustná výstavba nových rekreačních objektů.   Přípustné jsou jejich  opravy,  modernizace  při

dodržení limitů stanovených v regulativu plochy. 

f)  stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího

účelu využití  (hlavní  využití),  pokud je možné jej  stanovit,  přípustného využití,  nepřípustného

využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně

přípustného  využití  těchto  ploch  a  stanovení  podmínek  prostorového  uspořádání,  včetně

základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru

a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity

jejich využití)

f1) regulativy využití ploch 

Podmínky regulace využití ploch zastavitelného území mohou být v konkrétních zastavitelných

plochách vymezených územním plánem upřesněny nebo využití omezeno v doplňujících regulativech

těchto  konkrétních  ploch,  viz  kapitola  „f5)  doplňující  regulace  zastavitelných  ploch,  podmínky

prostorového uspořádání zastavitelných ploch“ územního plánu.

Plochy bydlení

1. Hlavní využití-plochy jsou určeny pro bydlení v kvalitním prostředí

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- nízkopodlažní obytné objekty

- vedlejší stavby sloužící k zajištění kvality bydlení (zahradní altány, zimní zahrady, bazény, garáže pro

vlastní potřebu)

- veřejná prostranství

- zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu tohoto území
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- chov domácích zvířat, ne však pro komerční účely

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat

- zařízení občanské vybavenosti a sportu sloužící převážně obsluze tohoto území s výjimkou pozemků

pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 500 m2

- chov drobného zvířectva pro vlastní potřebu, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve

vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

- zařízení občanské vybavenosti, služeb a sportu, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve

vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

- pozemky pro objekty individuální rekreace splňující podmínky § 20, odst. 4 a 5 vyhlášky 501/2006 Sb.

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- veškeré výrobní aktivity

5. Podmínky prostorového uspořádání 

- maximální podíl zastavění 25% 

- maximální výška zástavby - v zastavěném území obce v souladu s okolní zástavbou

- v zastavitelných plochách dle  doplňující regulace zastavitelných ploch v kapitole f4) územního plánu

Plochy rekreace

1.  Hlavní  využití-plochy  jsou  určeny  pro  pozemky  určené  pro  individuální  a  rodinnou  rekreaci

v kvalitním přírodním prostředí

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- pozemky pro rekreační objekty

- veřejná prostranství

-zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- garáže jen jako součást rekreačních objektů

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- veškeré výrobní aktivity

- chov domácích zvířat pro komerční účely

- chov užitkových zvířat

5. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavění 10% , nejvýše však 50 m2 zastavěné plochy

- přízemní objekty s možností využití podkroví

Plochy občanského vybavení

1. Hlavní využití-plochy se vymezují pro umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení,

jsou dostupné z ploch dopravní infrastruktury.

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky:

- staveb pro výchovu a vzdělávání

- zdravotnictví, sociální péče a péče o rodinu

- kultury

- pro ochranu obyvatelstva

- pro veřejné stravování a ubytování 

- služeb

- veřejné administrativy

- hřbitovy

-  veřejná  prostranství,  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  související  s funkcí  plochy,  především

dostatečné odstavné plochy pro vozidla návštěvníků

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- ubytování obsluhy a bydlení majitelů pokud jejich umístění není v rozporu s dalšími právními předpisy

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- zařízení výrobních služeb, která by mohla narušit funkčnost plochy

5. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavěné plochy - 70% z celkové plochy pozemku

- minimální podíl zeleně - 15% z celkové plochy pozemku

- maximální výška zástavby - ve stávající zástavbě10 metrů (možné i vyšší, pokud je to z technických 

  nebo provozních důvodů nutné, podmínkou je posouzení vlivu na krajinný

  ráz)

- v zastavitelných plochách dle  doplňující regulace zastavitelných ploch v 

   kapitole f4) územního plánu

 

Plochy veřejných prostranství

1.  Hlavní  využití-vymezují  se  pro  za  účelem zajištění  podmínek  pro  přiměřené  umístění,  rozsah  a

dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich

významem a účelem

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky pro:

- obslužné komunikace včetně související technické infrastruktury

- pěší a cyklistické komunikace

- parkoviště a odstavné plochy, které nelze umístit v ostatních plochách

- veřejnou zeleň, parky

- ochrannou zeleň
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3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat prvky a stavby drobné

architektury (např. sochy, veřejné WC, stánky, lavičky, herní prvky apod.), pokud nenarušují charakter

plochy a nebrání její hlavní funkci.

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3) 

Plochy smíšené obytné

1.  Hlavní  využití-plochy  jsou  určeny  pro  bydlení  venkovského  charakteru  spojené  s hospodářským

využitím pozemků a objektů

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- obytné nízkopodlažní objekty

- garáže a další vedlejší objekty pro obsluhu tohoto území

- zařízení občanské vybavenosti a sportu

- veřejná prostranství

- zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch

- pozemky pro individuální rekreaci splňující podmínky § 20, odst. 4 a 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

-  zařízení  zemědělské  malovýroby  a  chov  drobného  zvířectva,  pokud  nenarušuje  obytné  prostředí

sousedů

- zařízení drobné a nezávadné výroby, řemeslné výroby a služeb a zařízení soukromého podnikání za

podmínky, že nenarušují obytnou funkci a využití okolních pozemků v dosahu možného ovlivnění

-  zařízení  pro  zpracování  a  uskladnění  drobné  zemědělské  produkce  nenarušující  obytnou  funkci  a

využití okolních pozemků v dosahu možného ovlivnění

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- pozemky pro stavby a zařízení v rozporu s odstavci 2. a 3.

5. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavění 40%  

- maximální výška zástavby - ve stávajícím zastavěném území odpovídající okolní zástavbě

- v nových rozvojových plochách dle doplňující regulace

   zastavitelných ploch v kapitole f4) územního plánu

Plochy dopravní infrastruktury

1.  Hlavní  využití-vymezují  se  pro umístění  pozemku dopravních zařízení  a  komunikací,  které  nelze

z důvodů zejména jejich negativního působení integrovat do ostatních ploch

2. Přípustné využití-plochy se člení na:

- plochy silniční dopravy (silnice II. a III. třídy, mosty, ochranná zeleň, zařízení pro obsluhu dopravy-

zastávky autobusu

- plochy pro pěší a cyklistickou dopravu a její obsluhu

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- související stavby technické infrastruktury 

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3)

Plochy technické infrastruktury

1. Hlavní využití-vymezují se pro technickou infrastrukturu, kterou nelze začlenit do jiných ploch a kdy

nelze pozemky technické infrastruktury jinak využít

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky pro:

- vedení a zařízení zásobování vodou (vodovody, vodojemy, vodní zdroje, úpravy vody, čerpací stanice)

- odkanalizování a čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, kanalizace, čerpací stanice, odpadní

jímky a další zařízení pro nakládání s odpadními vodami)

- energetiku (liniová vedení elektřin, transformační stanice, rozvody, energetické zdroje)

- spojová zařízení (spojová vedení, radioreléové trasy, retranslační stanice, vysílače, základové stanice

mobilních operátorů, telekomunikační ústředny apod.)

- plochy pro nakládání s odpadem

- související zařízení dopravní infrastruktury

3. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavcem 2)

Plochy výroby a skladování 

1.  Hlavní využití-plochy se vymezují pro pozemky výrobních a skladových zařízení, které pro jejich

potenciálně rušivý vliv na životní a obytné prostředí nelze umísťovat v jiných plochách.

Plochy se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury.

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- pozemky pro výrobní zařízení průmyslu a zemědělství 

- pozemky pro sklady a skladové areály

- související zařízení dopravní a technické infrastruktury

- ochrannou zeleň a opatření na ochranu před negativními vlivy výroby 

-zařízení pro vědu a výzkum

3.  Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- pozemky pro bydlení

4. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavění 50%

- minimální podíl zeleně 15%
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- maximální výška zástavby 10 metrů nad nejvýše položeným stávajícím terénem na hranici objektu

Plochy výroby-fotovoltaická výroba elektřiny 

1.  Hlavní  využití-území  je  určeno  výhradně  pro  umísťování  zařízení  pro  fotovoltaickou  výrobu

elektrické energie

2. Přípustné využití-v území je přípustné umísťovat:

- fotovoltaické panely

-  rozvody silových kabelů,  regulační  a  měřící  techniku pro FVE a zařízení  transformační  stanice  a

měnírny proudu 

- zabezpečovací zařízení

- související plochy dopravní infrastruktury

- chov zvířat pro údržbu pozemku  

3.  Nepřípustné využití-v území je nepřípustné umísťovat

- ostatní zařízení výroby

- jiné druhy výroby energie (např. z biomasy, větrné elektrárny, bioplynové stanice)

Plochy vodní a vodohospodářské

1.  Hlavní využití-jsou vymezeny pro zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich

škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu a ochranu přírody

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

- vodní toky

- vodní plochy (přirozené i umělé)

- suché poldry

- odvodňovací a ochranné příkopy a zařízení

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- související stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury

4.  Nepřípustné  využití-v  plochách  není  přípustné  umísťovat  stavební  objekty  s výjimkou  staveb

vodohospodářských, staveb podmíněně přípustných a staveb nezbytných pro využívání plochy.

Plochy zemědělské

1. Hlavní využití-vymezují se pro zajištění zemědělské funkce

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

- zemědělský půdní fond

- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství

- související dopravní a  technickou infrastrukturu

- doprovodnou zeleň účelových komunikací a vodních toků

- opatření na ochranu před erozí

3. podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a

opatření pro lesnictví a těžbu nerostů

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3)

Plochy lesní

1. Hlavní využití-vymezují se pro zajištění funkce lesů a jejich využití

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství

- související dopravní a technickou infrastrukturu

3. podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a

opatření pro zemědělství a těžbu nerostů

- chov včel

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3) 

Plochy přírodní

1. Hlavní využití-vymezují se pro účely zajištění ochrany přírody a krajiny

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

- pozemky ostatních zvlášť chráněných území

- pozemky evropsky významných lokalit

- pozemky biocenter

- vodní toky a plochy

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a

opatření pro zemědělství, vodní hospodářství a těžbu nerostů

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3) 

Plochy smíšené nezastavěného území

1. Hlavní využití-jsou vymezeny v nezastavěném území, pokud není účelné podrobnější členění na další

plochy nezastavěného území

2. Přípustné využití-plochy zahrnují např.:
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- nezastavěné krajinné plochy

- rozptýlenou krajinou zeleň (remízky,  aleje,  náletovou zeleň na ostatních plochách,  plochy zeleně s

krajinotvornou funkcí)

- mokřady, slatiny, plochy skal, sutiska a ostatní plochy přírodního charakteru

- ochrannou zeleň

- související stavby dopravní a technické infrastruktury

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a

opatření pro zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3)

Plochy protierozních opatření

1. Hlavní využití-jsou vymezeny pro opatření pro omezení eroze a ochranu před přívalovými srážkami

na plochách nezastavěného území. Zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu a zpomalovat její odtok. Na

plochách  ZPF  zůstává  zachováno  zemědělské  hospodaření  omezené  požadavky  ochrany  před  erozí

způsobenou větrem nebo přívalovými srážkami a plochy zůstávají v ZPF.

2. Přípustné využití

-organizační opatření  zahrnující úpravu způsobu zemědělského hospodaření (omezení širokořádkových

plodin, orbu po vrstevnici, zatravnění)

- suché poldry

- ochranné příkopy

- terénní úpravy

- revitalizace vodních toků

- prvky ÚSES

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a

opatření pro lesnictví a těžbu nerostů

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavci 2) a 3).

f2) vymezení pojmů

Řemeslná výroba a služby – výroba a služby řemeslného charakteru, provozovaná

pouze osobně podnikatelem nebo spolu s ním nejvýše čtyřmi rodinnými příslušníky nebo zaměstnanci.

Drobná a nezávadná výroba –  taková drobná výroba a služby, při jejichž provozování nedochází k

významnému narušení kvality obytného prostředí v dosahu možného ovlivnění nad míru přípustnou dle

platných právních předpisů a norem.

Chov drobného zvířectva –  hospodářský chov zvířat  určený pouze  pro vlastní  spotřebu chovatele,

zejména drůbeže, králíků, holubů, ovcí, apod.

Chov domácích zvířat – zájmový chov zvířat (koček, psů, ptactva, drobných exotů apod.), avšak ne pro

komerční účely

Zemědělská malovýroba – hospodářský chov zvířat a rostlinná výroba obyvatel nedosahující charakteru

podnikání a podnikatelská činnost samostatně hospodařících rolníků při hospodářském chovu zvířat a

rostlinné  výrobě  včetně  zpracování  a  skladování  vlastní  produkce.  Maximální  rozsah  chovů  nesmí

narušit  kvalitu  obytného  prostředí  sousedních  pozemků  v  dosahu  možného  ovlivnění  nad  míru

přípustnou dle platných předpisů a norem, vyloučen je chov masožravých zvířat a šelem (lišky, norci a

pod.)

Veřejné ubytování – úplatné krátkodobé ubytování v zařízeních k tomu určených výhradně pro účely

turistiky a cestovního ruchu.

Maximální podíl zastavění –  podíl všech ploch zastavěných stavbami podle vymezení v § 2, odst. 7

stavebního zákona k celkové ploše pozemku v procentech. Součástí zastavěných ploch nejsou zpevněné

plochy

Minimální  podíl  zeleně –  podíl  všech ploch zeleně na pozemku k jeho celkové ploše vyjádřený v

procentech

Maximální výška zástavby nad terénem – maximální výška zástavby nad nejvýše položeným místem

terénu sousedícího se stavbou

Maximální  výška zástavby v podlažích – maximální  počet  nadzemních podlaží,  nadzemní podlaží

může být umístěno maximálně 1 metr nad nejvýše položeným terénem v sousedství stavby

Podkroví – prostor vestavěný do střešní konstrukce přičemž výška šikmé části stropu začíná maximálně

1.5 metru nad podlahou tohoto prostoru. Šikmou střechou se rozumí střecha se sklonem větším než 10

stupňů 
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Okolní  zástavba –  rozumí  se  zástavba,  která  může  být  ovlivněna  působením  zástavby  a  využití

pozemků, ke kterým se vztahuje

f3) Podmínky využití území

V zastavěném území a v plochách určených ke změně funkčního využití  je možno umísťovat

stavby a území a plochy využívat pouze v souladu s  podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem

využití.  Ve stávajícím zastavěném území mohou zůstat  funkce,  které  neodpovídají  regulativu,  pokud

jejich existence nenarušuje určenou funkci území.

f4) doplňující  regulace zastavitelných ploch, podmínky prostorového uspořádání zastavitelných

ploch

Lokalita 1

Funkční využití Plochy bydlení

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 30 %

Minimální podíl zeleně 50 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití -

Specifické podmínky - maximálně 1 rodinný dům

Lokalita 2

Funkční využití Plochy bydlení

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 30 %

Minimální podíl zeleně 50 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití -

Specifické podmínky - maximálně 1 rodinný dům

Lokalita 3

Funkční využití Plochy bydlení

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 30 %

Minimální podíl zeleně 50 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití -

Specifické podmínky - maximálně 1 rodinný dům

Lokalita 4

Funkční využití Plochy bydlení

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 30 %

Minimální podíl zeleně 50 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití -

Specifické podmínky - maximálně 2 rodinné domy

Lokalita 5

Funkční využití Plochy bydlení

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 30 %

Minimální podíl zeleně 50 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití - ochranné pásmo vedení VN

Specifické podmínky - maximálně 4 rodinné domy

Lokalita 6

Funkční využití Plochy bydlení

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 30 %

Minimální podíl zeleně 50 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití -

Specifické podmínky - maximálně 2 rodinné domy

Lokalita 7

Funkční využití Plochy bydlení

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 30 %

Minimální podíl zeleně 50 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití -

Specifické podmínky - maximálně 5 rodinných domů

Lokalita 8

Funkční využití Plochy smíšené obytné

12



Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 40 %

Minimální podíl zeleně 40 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití -

Specifické podmínky - posouzení negativních vlivů provozu  po silnici II/232 a návrh 
případných ochranných opatření na náklady stavebníka

Lokalita 9

Funkční využití Plochy smíšené obytné

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 40 %

Minimální podíl zeleně 40 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití - ochranné pásmo silnice II/232

Specifické podmínky - posouzení negativních vlivů provozu  po silnici II/232 a návrh 
případných ochranných opatření na náklady stavebníka

Lokalita 10

Funkční využití Plochy smíšené obytné

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 40 %

Minimální podíl zeleně 40 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití - ochranné pásmo silnice III/23215

Specifické podmínky - posouzení negativních vlivů provozu  po silnici II/23215 a návrh 
případných ochranných opatření na náklady stavebníka
- výstavba obytného objektu podmíněna posouzením případných 
negativních vlivů sousedního zemědělského areálu

Lokalita 11

Funkční využití Plochy veřejných prostranství

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění - 

Minimální podíl zeleně -

Maximální výška objektů -

Limity využití -

Specifické podmínky - obecní park
- připuštěno umístění prvků drobné architektury, dětského hřiště a 
dopravní infrastruktury pro pěší

Lokalita 13

Funkční využití Plochy technické infrastruktury

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění -

Minimální podíl zeleně -

Maximální výška objektů -

Limity využití - vzdálenost 50 metrů od okraje lesa

Specifické podmínky - rozšíření čistírny odpadních vod Němčovice
- ochrana zářezu místní vodoteče

Lokalita 15

Funkční využití Plochy dopravní infrastruktury

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění -

Minimální podíl zeleně -

Maximální výška objektů -

Limity využití -

Specifické podmínky - přeložka komunikace II/232
- koordinace trasy na území sousedních obcí

Lokalita 16

Funkční využití Plochy bydlení

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 30 %

Minimální podíl zeleně 50 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití -

Specifické podmínky - 

Lokalita 17      

Funkční využití Plochy technické infrastruktury (hospodářský dvůr obce)

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění -  50 %

Minimální podíl zeleně - 15 %

Maximální výška objektů -

Limity využití - vzdálenost 50 metrů od okraje lesa

Specifické podmínky - rozšíření stávajícího zařízení
- nakládání s odpadem
- psí útulek
- technické služby obce
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Lokalita 21

Funkční využití Plochy smíšené obytné

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 40 %

Minimální podíl zeleně 40 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití - ochranné pásmo silnice III/23215

Specifické podmínky - maximálně 6 stavebních pozemků
- posouzení negativních vlivů provozu  po silnici II/23215 a návrh 
případných ochranných opatření na náklady stavebníka
- výstavba obytných objektů podmíněna posouzením případných 
negativních vlivů sousedního zemědělského areálu

Lokalita 22

Funkční využití Plochy smíšené obytné

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 40 %

Minimální podíl zeleně 40 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití -

Specifické podmínky - maximálně 1 rodinný dům

Lokalita 23

Funkční využití Plochy smíšené obytné

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 40 %

Minimální podíl zeleně 40 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití - 

Specifické podmínky - maximálně 1 rodinný dům

Lokalita 24

Funkční využití Plochy smíšené obytné

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 40 %

Minimální podíl zeleně 40 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití -

Specifické podmínky -

Lokalita 25

Funkční využití Plochy smíšené obytné

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 40 %

Minimální podíl zeleně 40 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití - ochranné pásmo silnice III/23215

Specifické podmínky - maximálně 1 rodinný dům
- posouzení negativních vlivů provozu  po silnici II/23215 a návrh 
případných ochranných opatření na náklady stavebníka

Lokalita 26

Funkční využití Plochy občanského vybavení

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění méně než 5 %

Minimální podíl zeleně převažující

Maximální výška objektů bez omezení

Limity využití - vzdálenost 50 metrů od okraje lesa

Specifické podmínky - umístění rozhledny a doplňujících zařízení pro podporu cestovního 
a turistického ruchu (odpočívka, stojan pro jízdní kola, tělocvičné 
prvky v přírodě, výtvarná díla, informační systém, krajinářská úprava 
zeleně apod.)
- zachovat stávající solitérní stromy (bříza, jasan), 
- vytvořit nový travní biotop stepního charakteru s údržbou 
(odstraňovat nitrofilní porosty na ploše s přebytkem živin (kopřivy a 
další)

Lokalita 27

Funkční využití Plochy dopravní infrastruktury

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění -

Minimální podíl zeleně -

Maximální výška objektů -

Limity využití - záplavové území Berounky

Specifické podmínky - lávka přes Berounku pro pěší a cyklisty včetně napojení na stávající 
komunikaci

Lokalita 30

Funkční využití Plochy dopravní infrastruktury

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění -

Minimální podíl zeleně -

Maximální výška objektů -
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Limity využití -

Specifické podmínky - úprava křižovatky II/232 a III/23215 (kolmé křížení, zajištění 
přehlednosti,)
- zpomalení rychlosti v křižovatce

Lokalita 31

Funkční využití Plochy smíšené obytné

Prostorová regulace Maximální podíl zastavění 40 %

Minimální podíl zeleně 40 %

Maximální výška objektů 1 nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví

Limity využití -

Specifické podmínky - 

f5) doplňující regulace ploch nezastavěného území

Lokalita 12

Funkční využití Plochy zemědělské

Limity využití - sousedství hřbitova

Specifické podmínky - genový sad ovocných případně dalších dřevin
- zajištění piety hřbitova
- ochrana sousedního zastavěného území obce před splachem ornice 
při přívalových srážkách

Lokalita 32

Funkční využití Plochy protierozních opatření

Limity využití -

Specifické podmínky - ochrana sousedního zastavěného území obce před splachem ornice 
při přívalových srážkách

g)   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

Jsou vymezeny:

Stavby dopravní infrastruktury (WD)

WD1 – koridor přeložky silnice II/232 (lokalita 15)

WD2 – úprava křižovatky silnic II/232 a III/23215 (lokalita 30)

WD3 – lávka přes Berounku (lokalita 27)

Stavby technické infrastruktury (WT)

WT1 – rozšíření ČOV Němčovice (lokalita 13)

WT2 – transformační stanice TSA

WT3 – koridor ZVN 400 kV (lokalita 18, 32)

WT4 – hospodářský dvůr obce (lokalita 17)

Opatření na ochranu krajiny (WK)

WK1 – protierozní opatření (lokalita 19)

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní

právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu

katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona

Tyto stavby nejsou vymezeny

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50, odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nejsou stanovena.

j)  vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,  včetně

podmínek pro jeho prověření

Vymezení převzaté z dokumentace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje:

Jako územní rezerva je vymezen koridor přeložky silnice II/232 v úseku od stávající trasy této

komunikace na katastrálním území Olešné.

29 – koridor dopravní infrastruktury (koridor přeložky silnice II/232- územní rezerva)

k) stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Nebylo  stanoveno  pořadí  změn  v  území  (etapizace).  Při  využívání  jednotlivých  lokalit  bude

respektována zásada jejich postupného využití od zastavěného území se souběžnou realizací potřebné

dopravní a technické infrastruktury.

l) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Jsou vymezeny:

-  areál  občanského  vybavení  pro  umístění  rozhledny  –  návrh  rozhledny  a  spolupráce  zahradního

architekta na koncepci úprav krajinné zeleně, (lokalita 26)
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- park – zahradní architekt pro koncepci parkových úprav (lokalita 11) 

m) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán obsahuje:

- 16 stránek textu formátu A3

- 5 grafických příloh formátu 1140/914 mm

2. Grafická část územního plánu

a) výkres základního členění území 1 : 5 000

b) hlavní výkres – b1) urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000

b) hlavní výkres – b2) dopravní infrastruktura 1 : 5 000

b) hlavní výkres – b3) technická infrastruktura 1 : 5 000

c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
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B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Odůvodnění územního plánu obsahuje textovou a grafickou část.

1. Textová část

a) postup při pořízení územního plánu

Obec Němčovice má dosud platný územní plán, který nabyl účinnosti dne 1.8.2005 a jeho změnu

číslo 1, která nabyla účinnosti dne 16.7. 2010. V souvislosti s rozvojem obcí Němčovice a Olešná,který

spočíval  zejména ve výstavbě nových staveb pro bydlení a rekreaci  vyvstala nutnost pořízení nového

územního plánu, který by řešil další rozvoj obcí Němčovice a Olešná.   

Zastupitelstvo obce Němčovice na svém zasedání č. 1/2016 dne 28.1.2016 odsouhlasilo pořízení

nového územního plánu pro katastrální území obcí Němčovice a Olešná. Dne 26.2.2016 obec Němčovice

prostřednictvím starosty obce a zároveň určeného zastupitele podala žádost  na Městský úřad Rokycany,

odbor stavební, jako úřad územního plánování  (dále jen  „ÚÚP“) o pořízení nového územního plánu. Na

základě této žádosti ÚÚP spolu s určeným zastupitelem zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního

zákona Návrh zadání územního plánu,  byl projednáván formou veřejné vyhlášky s datem uveřejnění na

úřední desce Městského úřadu Rokycany dne 21.4.2016 a na úřední desce Obecního úřadu Němčovice

dne  22.4.2016.   K návrhu  zadání  územního  plánu  Němčovice  podali  svá  vyjádření  Ministerstvo

životního prostředí  č.j. 27844/ENV/16, 355/520/16 ze dne 18.5.2016, Krajský úřad Plzeňského kraje,

odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. DSH/4955/16 ze dne 18.5.2016, Krajský úřad Plzeňského

kraje, odbor regionálního rozvoje č.j. RR/1781/167 ze dne 19.5.2016, Městský úřad Rokycany, odbor

životního prostředí pod č.j. MeRo/2743/OŽP/16 dne 16.5.2016, Ministerstvo vnitra České republiky č.j.

MV-62392-4/OSM-2016 ze dne 13.5.2016, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové

péče a cestovního ruchu č.j. KPP 1114/16 ze dne 9.5.2016, Povodí Vltavy s.p. zn. 24363/2016-342/Če

SP-2016+/5962  ze  dne  4,5,2016,  Česká  geologická  služba  zn.  ČGS630/16/04741/IV/324  ze  dne

26.4.2016, Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského SBS 13385/2016/OBÚ-06

ze dne 29.4.2016, Ministerstvo obrany ČR sp. zn.: 87458/2016-8201-OˇUZ-LIT, Ministerstvo průmyslu

a obchodu zn. MPO 21507/2016 ze dne 22.4.2016 a  Městský úřad Rokycany, odbor dopravy spis. zn.

MeRo/4400/OD/16 ze dne 27.4.2016. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydal

stanovisko, ve  kterém uvádí že „ Zadání územního plánu Němčovice nemůže mít vliv na evropsky

významné lokality a ptačí oblast a Návrh územního plánu Němčovice není nutno posoudit z hlediska

vlivu na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o

změně některých souvisejících zákonů. Zastupitelstvo obce Němčovice na svém zasedání č. 7/2016 dne

25.8.2016 schválilo zadání územního plánu a zpracovatele územně plánovací dokumentace Ing. arch.

Petra Tauše. Pořizovatel dne 30.9.2016 vydal pokyn pro zpracování návrhu územního plánu Němčovice.

Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Němčovice vydal pořizovatel dne 4.12.2017.  

Dne 7.12.2016 vydal pořizovatel veřejnou vyhlášku s možností nahlédnutí a k možnosti podat

písemnou  připomínku   k návrhu  územního  plánu  Němčovice  zpracovaného  pro  společné  jednání.

Společné  jednání  proběhlo  dne  4.1.2018 v zasedací  místnosti  Triana  na  Městském úřadu Rokycany.

Z průběhu jednání byl pořízen protokol včetně prezenční listiny. V rámci projednávání návrhu územního

plánu Němčovice pro společné jednání podali  svá stanoviska Krajská  hygienická stanice  Plzeňského

kraje se sídlem v Plzni  pod č.j. 33325/21/2017 ze dne 17.1.2018, Ministerstvo životního prostředí č.j.

MZP/2017/520/509 ze dne 19.1.2018, Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí č.j. MeRo/279-

1/OŽP/18 ze dne 10.1.2018, Ministerstvo obrany ČR SP. zn.  :  99235/2017-8201-OˇUZ-PHA ze dne

29.12.2017,  Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu   zn.  MPO  77875/2017  ze  dne  14.12.2017,  Česká

geologická  služba,  správa  oblastních  geologů  zn.  ČGS-441/17/1333*SOG-441/846/2017  ze  dne

2.2.2018, Ministerstvo vnitra České republiky č.j. MV-62392-6/OSM-2016 (vydáno jako vyjádření).  

Vyjádření  a  sdělení  podali  Krajský  úřad  Plzeňského  kraje,  odbor  regionálního  rozvoje,  č.j.  PK-

RR/4890/17  ze  dne  9.1.2018,  Krajský  úřad  Plzeňského  kraje,  odbor  kultury,  památkové  péče  a

cestovního ruchu, č.j. PK-KPP/3948/17 ze dne 13.12.2017, Povodí Vltavy s.p. zn. 6196/2018-342/Če  SP

-2017/15912, ČEPS a.s., zn. 830/17/18090 ze dne 20.12.2017.

Připomínky k územnímu plánu podali  Václav  Spurný,  Lhotka  u  Radnic  6,  33824 Břasy,  Jan

Stránský, U Propustku  859/II, 252 45 Březová – Oleško a Jaromír Háka, Školní 639, 337 01 Rokycany.

Pořizovatel podal dne 26.7.2018 Žádost o stanovisko k návrhu územního plánu směřovanou na

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje. Stanovisko na základě výše uvedené žádosti

zaslal  Krajský  úřad  Plzeňského  kraje,  odbor  regionálního  rozvoje  ne  27.8.2018.  pod  č.j.  PK  –

RR/3468/18.  Na  základě  stanovisek  dotčených  orgánů  proběhlo  dne  23.5.2019  jednání  za  účelem

koordinace zpracování  Návrhu územního plánu pro veřejné projednání, z jednání byl pořízen záznam

s prezenční listinou. Dne 11.7.2019 proběhlo na žádost určeného zastupitele (starosty obce Němčovice)

jednání ze účelem možnosti úpravy šířky koridoru zdvojeného vedení 400kV.     

Pořizovatel vydal dne 11.7.2019 pod č.j. MeRo/6233/OST/19 Pokyn k provedení změny návrhu

územního  plánu Němčovice.  Na základě  doplněného návrhu územního  plánu  podal  pořizovatel  dne

21.10.2019 pod č.j.  MeRo/10121/OST/19  Žádost  o potvrzení  odstranění  nedostatků směřovanou na

Krajský  úřad  Plzeňského  kraje,  odbor  regionálního  rozvoje.  Krajský  úřad  Plzeňského  kraje,  odbor

regionálního rozvoje vydal  dne 31.10.2019 pod č.j.  PK-RR/4003/19 Potvrzení  odstranění  nedostatků

návrhu územního plánu Němčovice. Pořizovatel vydal dne 6.11.2019 MeRo/10027/OST/19 Pokyn pro

zpracování návrhu územního plánu k veřejnému projednávání. Dne 13.11.2019 byl předán pořizovateli

návrh územního plánu Němčovice pro veřejné projednání.   Dne 19.11.2019 pořizovatel předal  Návrh

územního  plánu  pro  veřejné  projednání  Obci  Němčovice  zastoupené  určeným zastupitele  (starostou

obce).  

17



Pořizovatel vydal dne 19.11.2019 pod č.j. MeRo/11292/OST/19 veřejnou vyhlášku oznámení veřejného

projednání návrhu územního plánu Němčovice. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úředních deskách

Města Rokycany a Obce Němčovice a na webových stránkách Městského úřadu Rokycany.               

Dne 9.1.2020 proběhlo  veřejné projednání  návrhu územního plánu Němčovice,  z jednání  byl

pořízen  záznam s prezenční  listinou.  Námitky k veřejnému projednání  územního plánu podaly Obec

Němčovice,  Němčovice   č.p.  37a,  338  24  Břasy,  občanské  sdružení  Přátelé  Horní  Berounky,  IČO

22719679, Jana Palacha 689/19, 27801 Kralupy nad Vltavou, Ing. Jaromír Háka, Školní 639, 337 01

Rokycany, Olga Václavíková, Lazaretní 22, Plzeň. Připomínky k veřejnému projednání územního plánu

podala Obec Němčovice  č.p. 37a, 338 24 Břasy. Stanoviska k veřejnému projednání územního plánu

podali  Ministerstvo obrany České republiky,  sekce nakládání  s majetkem. SP zn.:112985/2019-1150-

OˇUZ-LIT  ze  dne  7.1.2020,  Krajský  úřad  Plzeňského  kraje, odbor  životního  prostředí   č.j.  PK-

ŽP/17889/19  ze  dne  9.1.2020,  Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu,   zn.  MPO  90300/2019  ze  dne

5.12.2019, Ministerstvo životního prostředí č.j. MZP/2020/520/90 ze dne 15.1.2020, Statní pozemkový

úřad zn. SPU011279/2020 ze dne 15.1.2020, Krajská Hygienická stanice se sídlem v Plzni č.j. KHSPL-

30190/21/2019  ze  dne  9.1.2020,  Český  telekomunikační  úřad,  č.j.  ČTÚ-49683/2019-634  ze  dne

5.12.2019, 

Sdělení a vyjádření k veřejnému projednání územního plánu vydali  Povodí Vltavy s.p., zn. PVL-

81384/2019/340Ha,  PVL – 21331/2019/Sp  ze dne 10.12.2019,  Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor

kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č.j. PK-KPP/4615/19 ze dne 4.12.2019 a Česká geologická

služba, správa oblastních geologů zn. ČGS-441/19/910*SOG-441/0928/2019 ze dne 13.1.2020. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem zpracoval dne 10.7.2020  Návrh rozhodnutí o námitkách a

vyhodnocení  připomínek  a  doručil  je  dotčeným  orgánům  a  Krajskému  úřadu,  odboru  regionálního

rozvoje  jako  nadřízenému  orgánu,  ten  vydal  dne  13.8.2020  pod  č.j.  PK-RR/3034/20   Stanovisko

k návrhu  rozhodnutí  o  námitkách  a  vyhodnocení  připomínek  uplatněných  k návrhu  územního  plánu

Němčovice.  Stanovisko  dále  vydali  Městský  úřad  Rokycany,  odbor  dopravy,  spis.  zn.

MeRo/21273/OD/20 EHr  ze  dne 17.8.2020,  Statní pozemkový úřad zn. SPU 297472/2020 ze dne

19.8.2020,   Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu,   zn.  MPO 460180/2020 ze  dne  28.7.2020 a   Český

telekomunikační úřad,  č.j.  ČTÚ-36300/2020-634/MaV ze dne 5.12.2019.  Sdělení a vyjádření vydali

Státní  úřad  pro  jadernou  bezpečnost  č.j.  SÚJB/RO/14838/2020  ze  dne  23.7.2020  a   Krajský  úřad

Plzeňského  kraje,  odbor  kultury,  památkové  péče  a  cestovního  ruchu,  č.j.  PK-KPP/2605/20  ze  dne

4.8.2020. 

Pořizovatel vydal dne 18.9.2020 pod č.j. MeRo/9182/OST/20  Pokyn k úpravě návrhu územního

plánu  dle  výsledku  veřejného  projednání  podle  §  53  odst.  1  stavebního  zákona,  na  jehož  základě

projektant  územně  plánovací  dokumentace  provedl  úpravu  návrhu  územního  plánu  v souladu

s rozhodnutím o námitkách a připomínkách.  Pořizovatel na základě předloženého upraveného návrhu

územního  plánu  požádal   dne  26.4.2021  Krajský  úřad  Plzeňského  kraje  odbor  životního  prostředí

stanovisko k úpravě územního plánu, stanovisko bylo vydáno pod č.j. PK - ŽP/8653/21  dne 18.5.2021. 

Veřejná vyhláška ve věci opakovaného veřejného projednání územního plánu byla pořizovatelem

vydána dne 14.5.2021 pod č.j. MeRo/5772/OST/21. Opakované veřejné projednání návrhu  územního

plánu  Němčovice  proběhlo  dne  24.6.2021,  z jednání  byl  vyhotoven  záznam  s prezenční  listinou.

K opakovanému veřejnému projednání vydali stanoviska Statní pozemkový úřad zn. SPU 183315/2021

ze  dne  1.7.2021,  Ministerstvo  obrany  České  republiky,  sekce  nakládání  s majetkem.  SP

zn.:125205/2021-1150-OÚZ-PHA ze dne 29.6.2021, Česká geologická služba, správa oblastních geologů

zn.  ČGS-441/21/462*SOG-441/0467/2021 ze  dne  17.6.2021,  Krajský úřad Plzeňského kraje,  odbor

životního prostředí  č.j. PK-ŽP/9209/21 ze dne 28.6.2021,  Ministerstvo průmyslu a obchodu,  zn. MPO

480018/2021 ze dne 24.12.2021 a  Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a

cestovního ruchu, č.j. PK-KPP/1717/21 ze dne 26.5.2021, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,

Územní odbor Rokycany č.j.  HSPM-5170-4/2019 RO ze dne 21.5.2021 a Obvodní báňský úřad pro

území krajů Plzeňského a Jihočeského č.j. SBS 24115/2021/OBÚ-06 ze dne 11.6.2021.  K opakovanému

veřejnému projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky.  

Ve výkresové části územního plánu Němčovice došlo k technické úpravě zastavitelné plochy č.

26 a hranice plochy  LBK  RO 161 - RO 162, která se původně nacházela z části vně této zastavitelné

plochy. Změna hranice části  LBK byla provedena na základě kladného posouzení odborně způsobilou

osobou.  V dané věci  bylo  vydáno  kladné  stanovisko  Městského úřadu  Rokycany,  odboru  životního

prostředí  č.j. MeRo/5674/OŽP/21 ze dne 3.1.2021. 

b) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4, §53 stavebního zákona 

b1) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené Vládou ČR dne 15. 4. 2015,

a Aktualizací č. 2 a 3, schválených Vládou ČR dne 2. 9. 2019,  Aktualizací č. 5 schválené Vládou ČR

dne 17. 8. 2020 a  Aktualizací č. 4 schválené Vládou ČR dne 12. 7. 2021,a stanovuje základní požadavky

na rozvoj území ČR a koordinaci rozvojových záměrů na území ČR i ve vztahu k sousedním státům.  

Z Politiky  územního rozvoje ČR (150f) vyplývá konkrétní záměr ZVN E17 – přípolož vedení

ZVN 400 kV při trase stávajícího vedení ZVN 400 kV.  V územním plánu Němčovice je této koridor

zpřesněn  a  je  vyznačen  v hlavním  výkresu,  v koordinačním  výkresu,  který  je  součástí  odůvodnění

územního plánu a  ve  výkresu veřejně  prospěšných staveb,  opatření  a  asanací  pod označením WT3.

V rámci aktualizace politiky územního rozvoje,  a  to její  aktualizace č.  4 schválené Vládou ČR dne

12. 7. 2021 byla  se nachází  celé katastrální území obcí Němčovice a Olešná v specifické oblasti SOB9,

ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.  
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Katastrální  území  obcí  Němčovice  a  Olešná  se  nachází  mimo  rozvojové  osy  vymezené  politikou

územního rozvoje v území Plzeňského kraje,  tj.  OS 1 – rozvojová osa  Praha – Plzeň  –hranice  ČR

/Německé (- Norimberk)  a OB 5 – rozvojová oblast Plzeň. Politika územního rozvoje také vymezuje

koridory  pro  dopravu  železniční,  silniční,  vodní,  leteckou,  veřejné  terminály  s vazbou  na  logistická

centra,  dálkovody,  plynárenská  zařízení  a  plochu  pro  skladování  vyhořelého  radioaktivního  paliva.

Katastrální území Němčovice a Olešná se nachází mimo výše uvedení  koridory,  terminály a  plochy

vymezené v politice  územního rozvoje.           

Pro řešené území jsou v této dokumentaci stanoveny obecné požadavky.

Republikové priority územního   plánování vztahující se k řešenému území: 

-  Ve  veřejném  zájmu  chránit  a  rozvíjet  přírodní,  civilizační  a  kulturní  hodnoty  území,  včetně

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. V řešeném území se tyto hodnoty nachází

a v rámci ÚP je důležité je zachovat.

- Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,

které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 

- Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním

řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují

stav a hodnoty území. 

- Při řešení ochrany hodnot území  je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života

obyvatel  území  i  s jeho  uživateli.  Konkrétně  z toho  vyplývá  sledovat  veřejný  zájem v obci  a  najít

kompromis, tak aby bylo uspokojeno co nejvíc zájmových skupin. 

- Podporovat rozvoj sídlení struktury (zajistit rozvoj zástavby v návaznosti na zastavěné území a omezit

roztroušenou zástavbu ve volné krajině).

-  Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi  vesnickými a městskými oblastmi a zlepšit  tak

jejich  konkurence  schopnost  (společná  opatření  v oblasti  občanské  vybavenosti,  zajištění  sociálních

služeb, zdravotnictví nebo vzdělání, zajištění dopravní obslužnosti,…).

-  Hospodárně  využívat  zastavěné  území  (podpora  přestaveb,  revitalizace  a  sanace  území)  a  zajistit

ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně

minimalizace  její  fragmentace.   V nezastavěném  území  nevymezovat  plochy  pro  fotovoltaické

elektrárny. Naopak v nezastavěném území řešit ochranu území před erozí vymezením ploch pro přírodě

blízká opatření.

Obecné požadavky stanovené Politikou územního rozvoje ČR jsou upřesněny v Zásadách územního

rozvoje Plzeňského kraje.

Požadavky vyplývající z územního rozvojového plánu 

Podle ustanovení § 35a odst. 2 stavebního zákona je od 1. 1. 2021 pro rozhodování v území

závazný  územní  rozvojový  plán.  Tato  územně  plánovací  dokumentace  zahrnující  celé  území  České

republiky však dosud nebyla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořízena, proto zatím nelze stanovit z

ní vyplývající požadavky na řešení a posoudit, zda je záměr s ní v souladu.

Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zastupitelstvo  Plzeňského  kraje  vydalo  ZÚR   dne  2. 9. 2008  usnesením  Zastupitelstva

Plzeňského  kraje  (dále  jen  „ZPK“)  č. 834/08,  ve  znění  Aktualizace  č.  1,  vydané  dne  10. 3. 2014

usnesením  ZPK  č. 437/14,  Aktualizace  č. 2,  vydané  dne  10. 9. 2018  usnesením  ZPK  č. 815/18,  a

Aktualizace č. 4, vydané dne 17. 12. 2018 usnesením ZPK č. 920/18, s účinností ode dne 24. 1. 2019.  

Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace pro celé území kraje nahrazuje dříve platné

Zásady územního rozvoje PK a je závazná pro vydávání územních plánů (včetně změn), regulačních

plánů a pro rozhodování v území. 

V ÚP Němčovice  jsou  respektovány  limity  a  požadavky  na  řešení  vyplývající  ze  ZÚR  PK

v plném rozsahu,  včetně  obecných zásad,  priorit  a  cílů  územního plánování  stanovených pro  území

Plzeňského kraje. 

Zásady  územního  rozvoje  Plzeňského  kraje  pro  katastrální  území  Němčovice  a  Olešná  řeší

zejména  zpřesnění  koridoru  pro  umístění  vedení  ZVN  400  kV a  vymezení  koridoru  pro  dopravní

infrastrukturu, tj. přeložku silnice II/232 (územní rezerva). Koridor pro umístění vedení ZVN 400 kV byl

převzat  z politiky územního rozvoje  ČR, koridor  pro přeložku silnice  II/232 je  řešen  v rámci  zásad

územního  rozvoje  Plzeňského  kraje.  Umístění  obou  koridorů  je  zpřesněno  v rámci  územního  plánu

Němčovice.       

Dále zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vymezují v území řešeném územním plánem

Němčovice  nadregionální biokoridor,  přírodní park a cyklotrasu včetně přemostění Berounky. Plocha

pro přemostění Berounky a trasa cyklostezek jsou vymezeny v územním plánu Němčovice.       

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území

-  Posilovat  stabilitu  sídelní  struktury  regionu,  zejména  menších  vesnických  sídel  s  cílem  obnovy

vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území – kritérium územní plán plní, v obci jsou vymezeny

plochy pro rozvoj obytné funkce, přičemž potenciální velikost obce je omezena v souladu s únosností

území  a  schopností  stávajícího  osídlení  absorbovat  (začlenit  )  nové  obyvatele  do  fungujícího

společenství v obci

-  Podmínky  pro  podnikání  rozvíjet  s  ohledem  na  místní  předpoklady  a  tradice  –  v  obci  nejsou

navrhovány plochy pro výrobu a skladování, které by narušily kvalitu životního a obytného prostředí.
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Rozvoj tradičního drobného podnikání je možný v plochách smíšených obytných

-  Podporovat  vyšší  využití  rekreačního  potenciálu  –  k  podpoře  rekreačního  potenciálu  území  jsou

vytvořeny podmínky již stávající (naučná stezka včetně parkoviště na západním okraji Olešné) i nově

navržené plochy pro zázemí turistického ruchu severně od Olešné (rozhledna, odpočívka).

- Vycházet i z vazeb na území sousedního Středočeského kraje – obec nesousedí s územím Středočeského

kraje.

Úkoly pro územní plánování obcí

Do územních plánů zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu v

souladu s kapitolou 5 - "konkrétní požadavky na řešení jsou územním plánem převzaty a zpřesněny v

souladu s požadavky ZÚR - jednotlivě uvedeny níže:

-  Využití  území  orientovat  zejména  na  posílení  obytných,  rekreačních  a  podnikatelských  funkcí  v

návaznosti  na  stávající  sídla  při  současném  respektování  potřeby  zachování  podmínek  kvalitního

životního prostředí  především na  území  CHKO Křivoklátsko –  obec  leží  mimo území  CHKO, jsou

vytvořeny  podmínky  pro  rozvoj  obytné  funkce  v  rozsahu zajišťujícím  stabilizaci  osídlení,  pro  rozvoj

rekreace  a  cestovního  ruchu  a  rozvoj  drobného  podnikání  včetně  zemědělské  malovýroby,  když

zemědělské využití ploch ZPF zajišťuje stávající subjekt se sídlem ve Vojenicích (Kladrubská a. s.)

-  Do  územních  plánů  zapracovat  záměry  mezinárodního,  republikového  a  nadmístního  významu  v

souladu s kapitolou 5 – nejsou stanoveny konkrétní požadavky na řešení.

-  Chránit  hodnoty  krajin  hluboce  zaříznutých  údolí  Berounky  a  jejích  přítoků  a  krajinných  vedut,

nerozšiřovat výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území –  tyto požadavky územní

plán plní, krajina hluboce zaříznutých údolí není řešením územního plánu dotčena, ve volné krajině je

zcela  vyloučen  vznik  nových  sídelních  a  rekreačních  lokalit,  ani  není  možná  výstavba  jednotlivých

rekreačních objektů.

- Vytvářet územní podmínky pro vyšší využití rekreačního potenciálu území nejen v přímé vazbě na řeku

Berounku, ale také v rámci širšího území včetně rozvoje cyklostezek, hipostezek a pěších tras. K tomu

vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti území a rozvoj infrastruktury cestovního

ruchu –  byla již  realizována naučná stezka,  územní plán vymezuje lokalitu  pro základnu cestovního

ruchu a turistiky severně od Olešné (rozhledna, odpočívka).

Limity využití území:

- stávající silniční síť

- ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru

- regionální biocentrum RB1233

- krajinné oblasti

- krajinné veduty

- krajina hluboce zaříznutých údolí

- Vedení 400 kV

- záplavové území (hranice Q100 a aktivní zóna)

- archeologická naleziště

- přírodní park horní Berounka

- území NATURA 2000

- poddolované území

- ochranná pásma vodních zdrojů

Všechny limity jsou vyznačeny v grafické příloze b) koordinační výkres, Odůvodnění územního

plánu Němčovice. A územním plánem jsou plně respektovány

Konkrétní požadavky na řešení převzaté ze Zásad územního rozvoje:

- koridor přeložky silnice II/1232 (návrhová část a územní rezerva)

- zdvojení vedení ZVN 400 kV

- cyklotrasa Berounka včetně přemostění Berounky – záměr je umístěn v záplavovém území, v případě

cyklotrasy se jedná o stavbu neomezující průtok velké vody v případě přemostění Berounky je v územním

plánu stanovena podmínka pro realizaci:  „Tato stavba bude technicky řešena tak, aby byl zachován

koridor pro aktivní průtok záplavy“. 

b2)  s  cíli  a  úkoly  územního  plánování,  zejména s  požadavky  na ochranu architektonických a

urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,

Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Cíle územního plánu:

- vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území

- zajišťuje předpoklady pro obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů

- zajišťuje podmínky pro ochranu veřejných zájmů

- chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území

Úkoly územního plánu:

- posuzuje stav území obce

- stanovuje koncepci jejího rozvoje

- prověřuje změny v území z hlediska ochrany veřejných zájmů

- stanovuje regulativy využití ploch

- stanovuje podmínky změn v území s ohledem na zachování charakteru obce
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- vytváří podmínky pro omezení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof

- vytváří podmínky pro kvalitní bydlení

- umožňuje hospodárné vynakládání prostředků z veřejných zdrojů

- vytváří podmínky pro zajištění civilní ochrany

- posuzuje vliv navržené koncepce na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj území

b3) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní  plán  je  zpracován  v  souladu  se  stavebním  zákonem  ,  jeho  prováděcími  předpisy

(vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu

evidence územně plánovací činnosti,   vyhláška 501/2006 Sb.,  o obecných požadavcích na využívání

území v platném znění a metodickými pokyny MMR ČR.

b4) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních

právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Ochrana veřejného zdraví

Ohroženo je pouze území části Němčovice navazující na silnici II. Třídy (lokalita 9), její využití

je  podmíněno   posouzením možných  negativních  vlivů  dopravy  a  realizací  případných  ochranných

opatření.

Civilní ochrana

V souladu s § 12 zákona č. 239/2000Sb. se ochrana obyvatelstva řídí požadavky dle § 20

vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:

- zóny havarijního plánování

Nejsou vymezeny

- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

V objektech  Obecního úřadu a hasičského sboru.

- vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území

obce

Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky.

-  záchranné,  likvidační  a  obnovovací  práce  pro  odstranění  nebo  snížení  škodlivých  účinků

kontaminace vzniklých při mimořádné události

Na území  obce  není  předpokládána  mimořádná  událost  doprovázená  kontaminací  toxickými

látkami.

- ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky.

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Zásobování vodou cisternami. Pro obyvatelstvo a zařízení veřejného vybavení není požadováno.

Požární ochrana

Řešení ÚP zajišťuje základní podmínky pro požární ochranu (přístup do do všech území). V obci

jsou dostatečné povrchové zdroje vody pro požární účely (stávající a navržené vodní plochy)

a vyhovující vodovodní síť opatřená hydranty.

Obrana státu

Na celém správním území obce Němčovice je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska

povolování níže uvedených staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. Na celém správním

území  lze  umístit  a  povolit  níže  uvedené  stavby jen  na  základě  závazného  stanoviska  Ministerstva

obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení

- výstavba vedení VN, Vvn a ZVN

- výstavba větrných elektráren

-  výstavba  radioelektronických  zařízení  (radiové,  radiolokační,  radionavigační,  telemetrická),  včetně

anténních systémů a opěrných konstrukcí například základnové stanice ...)

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 metrů a více nad terénem

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. Rozhledny)

Ochrana ložisek nerostných surovin

Na území obce nejsou registrována ložiska nerostných surovin.

Poddolovaná území

Území obce v menším rozsahu zasahuje na jižním okraji katastru Němčovic poddolované území

Břasy-Stupno-Vranovice-Újezd u Radnic (těžba černého uhlí ukončená koncem 20. století). Poddolování

nezasahuje zastavěné a zastavitelné území obce.

Radonové riziko

Území obce leží v území středního rizika. Při výstavbě nových objektů určených k pobytu osob

budou  respektovány  platné  předpisy  (měření  přirozené  radioaktivity  a  podle  jeho  výsledků  návrh
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případných opatření v projektu a realizaci stavby).

Ochrana před povodněmi

Území obce je ohroženo povodněmi pouze v údolní nivě Berounky. Není tak ohroženo zastavěné

a zastavitelné území obce.

Pro  omezení  nebezpečí  vyplývajícího  z  odtoku vody při  přívalových srážkách jsou navržena

opatření na zpomalení na ochranu území protierozní ochranu území v katastru Němčovic. V katastru

Olešná jsou tato opatření součástí provedených komplexních pozemkových úprav.

Pro omezení eroze je významné v erozních rýhách ve sprašovém podloží zachovat stávající zeleň

zpevňující jejich svahy.

c)  zpráva  o  vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území  obsahující  základní  informace  o

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje,  odboru životního prostředí  ZN/2532/ŽP/16, ze

dne: 17.5.2016.

Ochrana přírody: 

Vylučuje významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Posuzování vlivu na životní prostředí:  

Návrh územního plánu Němčovice  není  nutno posoudit  z  hlediska  vlivů  na  životní  prostředí

podle § 10i zákona o posuzování vlivů.

Z hlediska udržitelného rozvoje území návrh řeší v souladu se zadáním vytvoření podmínek pro

stabilizaci  osídlení,  zlepšení  podmínek života  obyvatel  a  rozvoj  cestovního ruchu a  turistiky.  Vše  s

přihlédnutím k místním  podmínkám . 

d) stanovisko krajského úřadu podle §50, odst. 5 stavebního zákona (stanovisko k vyhodnocení

vlivů na udržitelný rozvoj)

 Nebylo vydáno.

e)  sdělení,  jak  bylo  stanovisko  podle  §50,  odst.  5  stavebního  zákona  zohledněno  s  uvedením

závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko nebylo vydáno.

f) komplexní odůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

f1) odůvodnění koncepce zpracovatelem

f1.1) rozvojové předpoklady

Rozvojové předpoklady

Demografie

Vývoj počtu obyvatelstva 

Rok 1970 1980 1991 2001 2011 2016

Počet obyvatel 183 143 105 101 140 173

Věková skladba

Skupina 2001 2011
absolutně              % absolutně                  %

0 – 14 let   13                     12,9   34                       24,3
15 – 64   63                     62,4   93                       66,4
65+   25                     24,7   13                         9,3
celkem 101                   100,0 140                     100,0

Z uvedených dat je po poklesu počtu obyvatel na konci 20. století patrný trend k nárůstu velikosti

obce především migrací (vliv výstavby rodinných domů v poslední dekádě). 

Věková skladba obyvatel vykazuje převažující podíl ekonomicky aktivních obyvatel s 

významným podílem nejnižší věkové skupiny. Na této skutečnosti se podílí příliv převážně mladších 

ročníků ekonomicky aktivního obyvatelstva do nových domů realizovaných v poslední dekádě. v obci 

jsou tak vytvořeny základní podmínky pro stabilizaci, případně nárůst počtu obyvatel přirozenou měnou.

Lze tudíž reálně předpokládat další tlak na rozvoj obytné funkce.

Návrh velikosti obce

Návrhový počet obyvatel činí 250 trvale bydlících. V návrhu je zohledněn trend zesílené migrace

v  poslední  dekádě  a  atraktivita  pro  bydlení  vzhledem  ke  kvalitě  obytného  a  životního  prostředí  a

společenského života v obci.

Domovní a bytový fond

Byty

Sčítání byty 
celkem

trvale obydlené neobydlené 

absolutně v % v 
rodinných 
domech

v bytových 
domech

absolutně využívané k 
rekreaci

2001 71 44 62 40 4 27 21

2011 72 39 54 35 4 33 25
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Nová výstavba rodinných domů probíhá v poslední dekádě po sčítání v roce 2011, Když v období 2011 –

2015 vzniklo 5 nových rodinných domů a připravuje se výstavba dalších 4 domů. Zůstává zachován 

výrazný podíl neobydlených domů využívaných k rekreaci.

Ekonomická aktivita

Převážná  část  ekonomicky aktivních  obyvatel  vyjíždí  za  prací  vesměs  do  Plzně  a  Rokycan.

Ekonomická základna obce neodpovídá velikosti obce. Tvoří ji V obci je dále řada  menších provozů,

tvořená převážně provozovnami podnikajících soukromých subjektů. 

I ve výhledu tak je zřejmá vazba na pracovní příležitosti v sousedních obcích, především v Plzni

a Rokycanech. V obci tak bude převažovat i nadále obytná funkce.

f1.2) ochrana hodnot území

Přírodní hodnoty

Území obce se nachází v mírně zvlněné krajině v nadmořské výšce 400 – 500 m.n.v. 

Využití území

druh pozemku výměra (ha) podíl (%)

orná půda    497,80   45,21

zahrady      10,30     0,93

ovocné sady        0,55     0,05

trvalé travní porosty      69,00     6,27

zemědělská půda celkem    577,64   52,46

lesní plochy    448,65   40,74

vodní plochy        8,21     0,75

zastavěné plochy        8,68     0,79

ostatní plochy      57,89     5,26

celkem Němčovice 1 101,07 100,00

Z údajů je patrný relativně vysoký podíl ploch ZPF, převážně orné půdy. Ta přináší do území

výrazný prvek krajinné nestability a ohrožení erozí zvláště na svažitých pozemcích.    Ke stabilizaci

krajiny naopak přispívá relativně vysoký podíl lesních ploch a modelace terénu se zářezy vodních toků s

doprovodnou břehovou zelení a zelení svahovou.  Pro zachování  stability krajiny je nutné zachování

krajinné zeleně a její případné doplnění  a zvýšení podílu trvalých travních porostů. V komplexních

pozemkových úpravách byly vymezeny plochy a koridory pro opatření na ochranu zemědělské půdy

před erozí a ochranu přilehlých ploch zastavěného území. Podmínkou dosažení ochranného efektu je

respektování těchto prvků při zemědělském hospodaření.).

Nerostné suroviny

Na území obce nejsou registrována ložiska nerostných surovin. 

Poddolování

Dotčena je menší část katastru Němčovic na východním okraji zastavěného území (lokalita 1155

– těžba pyritu do 19. století) a na jižní okraj katastrálního území Němčovice je dotčen poddolovaným

územím na  sousedním katastru  (lokalita  1163  –  těžba  černého  uhlí  a  železné  rudy ukončená).   V

současnosti nejsou na povrchu patrné stopy po poddolování ani jiné projevy související s poddolováním.

Zemědělský půdní fond

Zemědělský půdní fond má na území obce výrazný podíl. Jeho podstatnou část tvoří orná půda.

Plochy ZPF na katastru Němčovic jsou kvalitní (podstatná část v I. třídě ochrany). Zemědělské půdy

jsou ohroženy erozí na svažitých plochách severně od Olešné a jižně od Němčovic.  V komplexních

pozemkových úpravách byla vymezena opatření na ochranu před erozí.

Lesní pozemky

Mají výrazný podíl v katastrálním území Olešné při toku Berounky a jejích přítoků. Tyto lesy

mají významnou ochrannou funkci na svazích hluboce zaříznutých údolí těchto vodních toků a místních

vodotečí

Ochrana před povodněmi

Území obce je ohroženo povodněmi pouze v údolní nivě Berounky. Není tak ohroženo zastavěné

a zastavitelné území obce.

Chráněná území přírody

Území obce západně od silnice II/232 leží v přírodním parku Horní Berounka. Na území obce

nejsou vymezeny rezervace ani registrované významné krajinné prvky, nacházejí se zde pouze významné

krajinné prvky ze zákona (lesy,  krajinná zeleň,  vodní  toky a  jejich nivy).  Tyto prvky jsou návrhem

územního plánu respektovány. Chráněny jsou:

- památný strom „Jírovec“ v k.ú. Olešná u Radnic

- památný strom „Lípa u Kaceřovského mlýna“ v k.ú. Olešná u Radnic

Územní systémy ekologické stability

Prvky ÚSES jsou vymezeny podle Generelů ÚSES zpracovaných společností GeoVision v letech

2012 a 2013. Upřesnění rozsahu  na umístění prvků bylo provedeno v rámci komplexních pozemkových
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úprav, které pro prvky ÚSES vymezily na zemědělské půdě konkrétní pozemky. Většina prvků ÚSES se

nachází v plochách lesů a v plochách krajinné zeleně a není v kolizi se zastavěným územím obce, ani s

návrhem zastavitelných ploch.

Kulturní hodnoty

Na území  obce  zůstává  zachována  v  jejím  historickém jádře  původní  urbanistická  struktura

zastavění s objekty v převážné míře již dotčenými pozdějšími stavebními zásahy. Dominantou obce je

objekt bývalé školy, dnes obecní úřad. Územním plánem nejsou dotčeny památkově chráněné objekty na

území obce.

Nemovité kulturní památky

hradiště Radná

k.ú. Olešná 

katalogové číslo: 1000157261

památková ochrana: KP

číslo ÚSKP: 44861/4-1471

Hradiště s dobře dochovanými výraznými opevňovacími prvky (valy a příkopy) v dominantní

poloze s osídlením v několika obdobích pravěku a raného středověku.

sloup se sochou Ecce Homo 

k.ú. Olešná 

katalogové číslo: 1000142564

památková ochrana: KP

číslo ÚSKP: 31073/4-3568

Kvalitní  datovaná  barokní  plastika.  Původně  dílo  stálo  u  dvora  zv.  Zavadilka  u  Liblína.  Na

původním místě pouze podstavec, originál sochy v kapli v obci Olešná, část sloupu zakomponována do

repliky celku osazeného poblíž kaple v Olešné. 

f1.3) urbanistická koncepce

Přirozeným střediskem osídlení je část Němčovice, do které se soustřeďuje územní rozvoj. Tento

trend byl započat zhruba na přelomu 20. a 21. století a územní plán ho respektuje. V této části obce jsou

vytvořeny podmínky pro rozvoj vymezením rozvojových ploch, technickou infrastrukturou (kanalizace a

čistírna odpadních vod) i veřejnou infrastrukturou (obecní úřad, hasičská zbrojnice sportovní a rekreační

areál,  stávající  a  navržené  plochy  veřejné  zeleně,  obecní  byty,  připravovaná  výstavba  bydlení  pro

seniory,  hostinec).  Rozvojové plochy využívají  proluky v  zastavěném území  a  plochy na  zastavěné

území přímo navazující s možností využití stávající dopravní a technické infrastruktury, přičemž nejsou

narušeny celistvé plochy ZPF.

V Olešné je rozvoj omezen na menší plochy navazující na západním okraji na zastavěné území

obce při již existující dopravní infrastruktuře

Těmto skutečnostem odpovídá i vymezení rozvojových ploch bydlení, jejich velikost však musí

odpovídat  únosnosti  území  a  to  nejen  z  hlediska  dostupných  ploch,  ale  i  z  hlediska  kulturního  a

společenského. Jedná se schopnost asimilovat v obci výrazný nárůst nových obyvatel a na druhé straně

ochota nových migrantů stát se plnohodnotnými občany obce, zapojit se do života v obci a nepojímat

obec jen jako noclehárnu, případně prostor pro rodinnou rekreaci bez vztahu místní komunitě.  Z tohoto

hlediska je pak stanovena mezní velikost obce cca 250 obyvatel .

Rozvojové plochy pro bydlení a smíšené obytné tak zahrnují plochy vymezené již v předchozí

územně plánovací dokumentaci (lokality 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  9 (zčásti se jedná o změnu funkce stávající

plochy - změna z ploch občanského vybavení na plochy smíšené obytné), 10, 11, 16 (větší část), 21, 22,

23, 24 a 31).   Lokality na západním okraji Olešné byly oproti předchozí ÚPD redukovány. Nově byly

vymezeny lokality 8, 12, 13, 17, 25, 26, 27, 30 a část lokality 16.   

Z dokumentace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje byly převzaty koridory dopravní a

technické infrastruktury (lokality 15, 29 a 18, 32).

f1.4) regulace využití ploch

Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze znění vyhlášky č. 501/2006 Sb., o

obecných požadavcích na využívání území (Hlava II – Plochy s rozdílným způsobem využití) v platném

znění. Byl vymezen nový regulativ pro Plochy výroby-fotovoltaická výroba elektřiny 

Důvodem je požadavek na omezení využití již existující plochy fotovoltaiky pouze na stávající

využití bez možnosti jiného využití pro výrobu nebo energetiku neodpovídající poloze v přírodním parku

Horní Berounka. 

f1.5) veřejné vybavení

Stávající vybavenost je v souladu s potřebami obce. Zahrnuje základní občanskou vybavenost

odpovídající velikosti obce. Veřejná prostranství v obci zahrnují:

- náves a plochy doprovodné veřejné zeleně podél komunikací

- místní komunikace v zastavěném území

- navržený park v centru Němčovic

Veřejné občanské vybavení zahrnuje stávající zařízení:
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- obecní úřad

- sportovní areál

- víceúčelovou vodní nádrž

- psí útulek

Ostatní zařízení jsou na soukromé bázi a vznik nových je možný v souladu s regulativy ploch.

Vzhledem k blízkosti Plzně a Rokycan, uspokojují tato města významný podíl požadavků na občanskou

vybavenost, zvláště vyšší.

f1.6) dopravní infrastruktura

Současný stav dopravní situace

Doprava v katastru obce je realizována pouze silniční dopravou, železnice není na území obce

vybudována a její vybudování není zdůvodnitelné.

Hlavní dopravní páteří v obou částech obce je silnice III. třídy č. 23215. V nezastavěném území

rozdělující obě části obce prochází po hranici jejích katastrů silnice II/232, která tvoří hlavní sběrnou

komunikaci v tomto regionu. Nízké dopravní zátěže jsou na silnici III. třídy vyvolány převážně místní

dopravou typu zdroj – cíl. Tato doprava obsahuje především dojížďku obyvatel a zemědělskou dopravu.

Na hlavní  komunikační  síť  navazují  komunikace místní  a  účelové,  jejichž rozsah a  trasy jsou dány

vývojem obce a vazbou na okolí.

V rámci  řešeného  území  vykazuje  síť  silnic  lokální  dopravní  závady způsobené nevhodnými

šířkovými,  směrovými,  ale  i  výškovými poměry.  Závady jsou však převážně ovlivněny charakterem

území a postupným rozvojem zástavby.

V současnosti se v obcích nevyskytují žádná zařízení poskytující služby motoristům. 

Rozvoj dopravy

Vzhledem k navrhovanému rozvoji  obce nelze předpokládat  s výrazným nárůstem dopravních

zátěží (převažuje obytná funkce). S urbanistickým návrhem obce úzce souvisí i návrh dopravních ploch,

které  zajišťují  vhodný  přístup  k jednotlivým  navrhovaným  lokalitám.  Nové  lokality  budou  na

nadřazenou  komunikační  síť  napojeny  přednostně  po  stávajících  místních  komunikacích,  případně

jedním připojením sběrnou místní komunikací.

Silnice  II/232 – prochází  po  hranici  katastrů  obou  částí  obce  a  tvoří  v  obci  Němčovice  páteřní

nadřazenou komunikaci zajišťující napojení na okolní sídla, města Plzeň a Rokycany a dálnici D5. V

souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje je v územním plánu vymezen koridor v šíři 100

metrů pro přeložku této komunikace. Část na východ od stávající trasy silnice II/232 je vymezena jako

zastavitelná plocha a je zahrnuta mezi veřejně prospěšné stavby, část západně od stávající trasy silnice

II/232 je vymezena jako plocha územní rezervy.

Silnice III/23215 – tvoří  páteřní komunikaci propojující obě části obce.  Na katastru Olešné končí u

Berounky, západním směrem prochází částí Němčovice a pokračuje dále na silnici III/23324 (dále do

Radnic a dalších obcí severně od Radnic). Na této komunikaci je řada dopravních závad. Navrženo je

jejich postupné řešení dobudováním chodníků v zastavěném území obce a řešení nepřehledné křižovatky

se silnicí II/232

Místní komunikace

Místní komunikace doplňují silniční síť. V historickém centru obce vytváří místní komunikace

nepravidelnou síť komunikací a ploch, určenou především historickým vývojem zástavby a složitými

terénními podmínkami. V novějších částech zástavby byl vytvořen systém místních komunikací.

Místní  komunikace  tvoří  základní  dopravní  kostru zastavěného území  obce  a  navazují  na ně

účelové komunikace (polní  a lesní  cesty)  zpřístupňující  krajinu v okolí  obce.  V grafické příloze  c)

koncepce veřejné infrastruktury c1)  dopravní  infrastruktura jsou  vyznačeny  významné  místní

komunikace.

Účelové komunikace

 Účelové komunikace zajišťují prostupnost krajiny a přístup na plochy lesní a zemědělské (jejich

hospodářské využití).  Systém účelových komunikací v plochách ZPF byl nově založen komplexními

pozemkovými úpravami

Ve výkresu c)  koncepce veřejné infrastruktury c1) dopravní infrastruktura jsou vyznačeny

vybrané účelové komunikace důležité pro obec a zpřístupnění území. 

Pěší a cyklistická doprava

Tvoří ji stávající síť značených turistických tras doplněná lokální naučnou stezkou mezi Olešnou

a  Berounkou.  Pro  zlepšení  prostupnosti  krajiny  pro  turistiku  a  cykloturistiku  je  navrženo  nové

přemostění Berounky lávkou pro pěší a cyklisty. Tato lávka je umístěna v záplavovém území Berounky

vzhledem k jejímu účelu, kterým je přemostění Berounky. Nelze se tak vyhnout záplavovému území za

reálných finančních nákladů (naprosto mimo možnosti  je její  situování ve výšce,  která není dotčena

záplavovým územím, vzdálenost podpěr a délka lávky by přesáhla zhruba 400 metrů, což je technicky

náročné a finančně nereálné). Při návrhu lávky bude v projektu zohledněna aktivní zóna průtoku velké

vody, vzhledem k určení,  pak je možno při  ohrožení lávku pro provoz uzavřít  (je provozování není

nezbytné).

Vyznačeny jsou:

- červeně značená turistická trasa podél Berounky

- cyklotrasa podél Berounky
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Hromadná doprava osob

Je zajišťována autobusovou dopravou.

Negativní vlivy dopravy

Vzhledem  k  malému  zatížení  komunikace  procházející  zastavěným  územím  obce  (silnice

III/23215  jsou negativní  vlivy minimální  a  neomezují  využití  území.  Silnice  II/232  prochází  mimo

zastavěné území obce,  její  negativní vliv se projevuje pouze na západním okraji  zastavěného území

Němčovic. V zastavěném území v sousedství této komunikace se nacházejí převážně plochy sportu a

menší  plochy smíšené  obytné.  V těchto  plochách  je  výstavba  objektů  určených  k  trvalému  pobytu

podmíněna posouzením negativních vlivů dopravy (hluku) a realizací případných ochranných opatření

na náklady stavebníka.

f1.7) technická infrastruktura

Při návrhu byla respektována podle možností koncepce stanovená původní ÚPD, upraveno bylo

pouze technickém řešení na základě nových znalostí o území a požadavků správců sítí.

Vodní hospodářství 

Vodní toky a plochy

Němčovice

     Němčovicemi protéká od západu k východu místní potůček, který se zhruba 1,3 km pod obcí 

vlévá zleva do Radnického potoka (č.h.p. 1-11-02-093) nad obcí Kamenec v řkm 7,15. Radnický potok 

pod Kamencem meandruje hlubokým kaňonem k severu, protéká v podstatě neobydleným zalesněným 

územím a ústí zprava do řeky Berounky v řkm 95,9 proti osadě Rakolusky. 

Údolí Radnického potoka pod Kamencem je velmi cenným krajinným útvarem s řadou starých

mlýnů  jako  vodohospodářských  technických  památek.  V obci  Němčovice  je  zachován  nedávno

vyčištěný malý návesní rybník a nad ním je udržovaná víceúčelová vodní nádrž, napájená ze stejného

místního potoka.

Olešná

     Olešnou  protéká  od  východu k západu  místní  potůček,  který  pramení  jihovýchodně  od  obce

v mokřině  „U   křížku“  a  odvádí  vody  hluboce  zaříznutým  údolím  do  řeky  Berounky

(č.h.p. 1-11-01-064), do které ústí zprava v řkm 109,8 nad chatovou oblastí Pod Žikovem (Rybárna).

Koryto  potoka  zasluhuje  pravidelnou  údržbu  a  čištění  břehových  porostů.  Nad  obcí  v oblouku

severovýchod až jihovýchod je několik svažitých údolí, z větší části odlesněných, z nichž při místních

přívalových srážkách přitéká voda do středu obce a způsobuje místní záplavy. Ke zhoršení stavu v obci

přispělo i zatrubnění části místního potoka v trase komunikace pod návesním rybníčkem, kdy zvolený

profil  2 x 500 mm nestačí  k převedení množství  dešťových vod a v neposlední řadě i  málo vhodné

pěstební postupy na pozemcích nad obcí.

Navrhujeme proto provedení  protipovodňových opatření,  zejména zvětšení  kapacity zatrubněné části

koryta  potoka  a  zatravnění  ploch  v  povodí  ohrožujícím území  obce  erozí  při  přívalových  srážkách

spojené se zřízením tří suchých poldrů pro zachycení přívalové vlny a zpomalení odtoku.

Západní  hranici  řešeného  území  tvoří  řeka  Berounka  (č.h.p.  1-11-01-064),  na  které  jsou

vybudovány pevné jezy pod Žikovem v řkm 108,8 u chatové oblasti Rybárna (délka koruny 130 m, spád

2 m) a u Kaceřovského mlýna v řkm 111,2 nad soutokem s říčkou Třemošnou (délka koruny 100 m, spád

1,4 m). Vytvořeného spádu  jezů a akumulace vody v jezových zdržích je využíváno k  provozování

malých vodních elektráren.

Zásobování vodou

Němčovice

        Němčovice jsou závislé na individuálním zásobování vodou z místních studní, kterých je v obci 

registrováno cca 40. Jedna veřejná studna ve středu obce zásobuje vodou také bytové jednotky a 

občanské vybavení v objektu bývalé škol. 

Severně od obce v údolí malé místní vodoteče je vrtaná studna s čerpací stanicí, která do nedávné

doby zásobovala vodou kravín pro 200 ks dobytka, patřící Kladrubské a.s. na severovýchodním okraji 

obce (již na katastrálním území obce Kamenec). Provoz kravína byl zrušen, objekt je dnes opuštěn a 

čerpací stanice odpojena. V budoucnu by bylo možné uvažovat s využitím tohoto vodního zdroje pro 

zásobování Němčovic. Vytýčení navrhovaného pásma hygienické ochrany tohoto vodního zdroje nebylo 

realizováno. V pramenní oblasti potoka nad tímto vodním zdrojem (na ploše navrženého PHO) byla 

v minulosti z vodohospodářského hlediska nevhodně umístěna skládka komunálního odpadu, na které 

byly provedeny rekultivační práce a zřízen hospodářský dvůr obce a psí útulek. Před eventuálním novým

využíváním studny s čerpací stanicí pod touto lokalitou pro zásobování vodou by bylo nutno  důkladně 

posoudit její negativní vliv na vodní zdroj, eventuálně území navrženého PHO asanovat. V každém 

případě doporučujeme stávající vrtanou studnu nerušit a uvažovat s ní jako s náhradním vodním zdrojem

pro možnost budoucího zásobování obce.  

V územním plánu je zatím ponecháno zásobování vodou v obci na individuálních studnách.

     Pro možné úvahy o získání vodního zdroje pro vybudování vodovodu a centrální zásobení vodou

celé  obce  můžeme orientačně  stanovit  potřebnou vydatnost  zdroje  pro  výhledovou velikost  osídlení

(max. 200 obyvatel) na cca 30 m3/den, tj. 0,35 l/sec., v denním maximu pak 0,54 l/sec. Bylo by rovněž

třeba počítat s akumulací vody pro pokrytí špiček v zásobování o velikosti cca 65 m3. Současný počet

obyvatel části Němčovice je cca 130, takže potřeba vody pro zásobování obce v současnosti je zhruba

dvoutřetinová než uvádíme výše pro budoucí výhled.

Olešná

      V Olešné je zásobování vodou prováděno individuálně, z místních studní. Studna ve středu obce 

je sledována jako veřejná s pitnou vodou. Vlastní vodní zdroj - studnu s čerpací stanicí na pravém břehu 

místního potůčku pod obcí má zemědělská farma Kladrubské a.s. severozápadně od intravilánu obce. 

S vybudováním veřejného vodovodu se zatím v Olešné nepočítá, pro budoucí rozvoj obce (předpoklad 
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max. 50 obyvatel) by bylo třeba zajistit zdroj pitné vody o vydatnosti cca 0,09 l/s (denní potřeba cca 8 

m3), v denním maximu pak 0,13 l/s.

O samotě stojící  statek Žikov severozápadně od obce má svůj  vodní zdroj  -  studnu -  v údolí  místní

občasné vodoteče.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Němčovice

     V obci  Němčovice  je  vybudována  jednotná  kanalizace  z betonových  a  kameninových  trub  o

světlostech 300 - 1000 mm, kterou obec provozuje podle kanalizačního řádu z března 1994 (zpracovala

O.  Šedivcová,  Stupno).  Kanalizace je zakončena vegetační  čistírnou odpadních vod na levém břehu

potoka na východním okraji obce. Před čistírnou je na kanalizačním sběrači instalována odlehčovací

komora (dešťový oddělovač), který odvádí dešťové přívalové vody z kanalizace do místní vodoteče a na

čistírnu jsou ke zpracování přiváděny pouze splaškové odpadní vody v povoleném ředění.

      Navrženo  je  dobudování  kanalizační  sítě  do  nových  zastavitelných  ploch  tak,  aby  všechny

odpadní vody z obce bylo možno přivádět do čistírny odpadních vod. 

Olešná

    V části  obce je vybudována dešťová kanalizace z betonových trub o světlosti  300 -  800 mm

v celkové délce 175 m s vyústěním do místní vodoteče. Čištění odpadních vod není v obci centrálně

zajištěno, většina objektů má jímky na vyvážení.  V návrhu je předpokládáno ponechání individuálního

nakládání  s  odpadními  vodami.  U nové zástavby budou zřízeny domovní  čistírny odpadních vod,  u

stávající zástavby budou domovní ČOV dobudovány postupně. Jímky na vyvážení jsou přípustné pouze

u objektů, které nejsou trvale obydleny nebo jako přechodné řešení, Jímky je možno vyvážet pouze na

ČOV.

Zásobování elektřinou

V řešeném území se nachází 7 stávajících transformačních stanic 22/0,4 kV, z toho jsou tři stanice

plně v majetku odběratele a slouží jen pro konkrétní odběr, resp. výrobnu (FVE, MVE). 

Pro  zásobování  navržených  lokalit  bydlení  je  pokrytí  území  stávajícími  transformačními

stanicemi místně v řešeném správním území nedostatečné, navrženo je místní navýšení - přezbrojení

stanic a výstavba nové trafostanice TS-A. Výstavba TS-A současně odlehčí odběru z TS-1 a umožní

napojení návrhových lokalit v západní části obce.

V  ostatních  lokalitách,  kde  dochází  k  návrhu  zástavby  budou  využity  stávající  přezbrojené

trafostanice,  které  jsou  vhodně  umístěny a  je  jimi  dobře  pokryto  i  zástavbové  území,  příkon  bude

navyšován se zástavbou navržených území až po  maximální zástavbovou kapacitu trafostanice. 

Návrhové lokality:

Němčovice:

1-4................B-RD......cca 40kW....................z TS-1 

5-7................B-RD......cca 50kW....................z TS-1

8-9................B-SO......cca 25kW....................z TS-1

10.................B-SO......cca 20kW.................z  nové TS-A

13.................ČOV.......cca 10kW....................z  TS-2

Olešná:

21................B-SO......cca 35kW....................z TS-3 

22-24...........B-SO......cca 30kW....................z TS-3 

25................B-SO......cca 15kW....................z TS-3 

Ve výkonech transformačních stanic  se ponechá rezerva pro případnou modernizaci  a  změnu

vytápění domácností.  Příkony pro podnikání jsou v návrhu pouze odhadnuty,  skutečné požadavky na

napojení budou upřesněny dle konkrétního využití území. Stávající rozvody nízkého napětí jsou v obci

provedeny  částečně  venkovním  vedením  a  v  nově  budovaných  lokalitách  pak  zemním  kabelovým

vedením.  Současný stav  nn  rozvodů nevyžaduje  zásadní  rekonstrukci,  bude jednat  pouze  o  posílení

zejména v místech napojení navrhované zástavby.

Spoje

Řešeným  územím  prochází  trasy  sdělovacích  vedení  spojů,  nejsou  v   kolizi  s  návrhovými

lokalitami,  nejsou tedy navrženy přeložky,  stávající  kabelové  trasy budou respektovány dle  zákona.

Radioreléová  trasa  nadregionálního  významu  není  v  kolizi  s  návrhem  ani  stavem,  prochází  mimo

zastavěné a návrhové území. Stávající místní trasa Němčovice – Olešná prochází přes stávající zastavěné

území a omezuje navrženou výstavbu jen z hlediska vyšších staveb.

Nakládání s odpady

Zůstává zachován stávající systém nakládání s odpady, který vyhovuje potřebám obce. Likvidace

pevného  domovního  odpadu  bude  prováděna  v souladu  s koncepcí  nakládání  s odpady  svozem  na

řízenou skládku. Nevyužitelný domovní odpad bude před svozem soustřeďován do odpadních nádob u

jednotlivých producentů.

V obci  jsou  rozmístěny kontejnery pro  tříděný  sběr  druhotných  surovin  (papír,  sklo,  plasty).

Nebezpečný  odpad  bude  nárazově  sbírán  odděleně  do  zvláštních  kontejnerů  a  likvidován  odbornou

firmou v souladu s platnými předpisy a obecní vyhláškou o nakládání s odpady.

V obci je navrženo rozšíření stávajícího sběrného dvora. Ten nevyhovuje velikostí, schází prostor

pro umístění kontejnerů na tříděný odpad a neumožňuje kvalitní  obsluhu nákladními automobily při

odvozu je nutno vyvézt ze dvora část ostatní techniky obce).
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f2) odůvodnění dle vyhlášky 500/2006 Sb. v platném znění

f2.1) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Navržené prvky ÚSES jsou koordinovány s územím sousedních obcí (je respektován Generel

ÚSES ORP Rokycany. Respektována je hranice Přírodního parku Horní Berounka.

f2.2) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

Vyhodnocení splnění zadání

a)  požadavky  na  základní  koncepci  rozvoje  území  obce,  vyjádřené  zejména  v  cílech  zlepšování

dosavadního  stavu,  včetně  rozvoje  obce  a  ochrany  hodnot  jejího  území,  v  požadavcích  na  změnu

charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze

dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na 

1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území

a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,

Územní plán v souladu se zadáním řeší stabilizaci osídlení vymezením rozvojových ploch pro

bydlení  a  smíšených  obytných.  Návrh  veřejných  prostranství  (park)  doplňuje  v  obci  podmínky pro

zlepšení kvality obytného prostředí a podmínky pro udržení mladých rodin v obci.

Vymezení rozvojových ploch vychází z předchozí územně plánovací dokumentace. Rozvojové

plochy byly prověřeny z hlediska jejich rozsahu a polohy (vyloučeny jsou záměry vyžadující zábor ploch

zemědělského  půdního  fondu  I.  a  II.  třídy  ochrany  vyjma  rozšíření  zastavitelné  plochy  č.  17

specifikované v územním plánu jako plocha technické infrastruktury (sběrný dvůr).. Po projednání se

zástupci obce byly dále omezeny požadavky na vymezení ploch v části Olešná, když zájmem obce je

přednostně  směřovat  rozvoj  do  části  Němčovice,  kde  je  zajištěn  základní  technická  infrastruktura  a

funkční občanská vybavenost.

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti

jejích změn,

Dopravní  infrastruktura  zahrnuje  záměry  převzaté  z  dokumentace  Zásad  územního  rozvoje

Plzeňského kraje (přeložka silnice II/232) a úpravy komunikaci vyplývající z místních podmínek.

-  úprava  křižovatky  II/232  a  III/23215  tak,  aby  bylo  křížení  komunikací  kolmé  a  byly  zajištěny

rozhledové poměry

- lávku pro pěší a cyklisty pro spojení s územím na levém břehu Berounky, která tvoří zásadní limit pro

prostupnost krajiny. Vybudování lávky umožní zajistit prostupnost krajiny a zatraktivnit ji pro cestovní

ruch a turistiku (na lávku navazuje naučná stezka do Olešné)

- koncepce místních komunikací je stanovena v souladu s již provedenou parcelací, komunikace jsou

budovány postupně v souladu s probíhajícím využitím zastavitelných ploch

- parkoviště pro NS Olešenský potok požadované v zadání je již zrealizováno

Technická infrastruktura je řešena po projednání se záměry a možnostmi obce.

-  zásobování  vodou  je  ponecháno  ve  stávajícím stavu.  Individuální  zásobování  ze  studní.  Voda  ve

studních vyhovuje z hlediska kvality i množství. Pro nezájem občanů a vysoké investiční náklady obec s

realizací vodovodu neuvažuje

- nakládání s odpadními vodami je komplexně vyřešeno v části Němčovice. Odpadní vody jsou čištěny v

kořenové čistírně s kapacitou 144 EO. Územní plán vymezuje plochu pro její rozšíření, které pokryje

požadavky  nových  zastavitelných  ploch.  Do  nich  bude  kanalizační  síť  rozšířena  prodloužením

stávajících kanalizačních řadů.  V části  Olešná je  koncepce řešena odlišně od požadavku zdání.  Pro

vysokou finanční náročnost a malý počet obyvatel je pro obec neúnosné vybudovat novou kanalizační

síť oddílné kanalizace a čistírnu odpadních vod (obec již získala dotaci na realizaci 8 domovních ČOV).

Čištění  odpadních  vod  bude  řešeno  u  nové  výstavby domovními  ČOV,  u  stávající  výstavby budou

domovní ČOV postupně dobudovány (pro jejich realizaci bude významným faktorem ekonomický tlak,

když vyvážení jímek na ČOV je výrazně finančně nákladnější než provoz domovní ČOV., ten může být

podpořen i dotací ze strany obce). Jímky na vyvážení budou přípustné pouze u přechodně využívaných

objektů. 

- zásobování elektřinou je v obci vyřešeno

-  zásobování  plynem  nebude  řešeno  pro  vysokou  finanční  náročnost  (vzdálenost  od  vedení  VTL

plynovodu) a nezájem občanů, když se jeví po zkušenostech v obci jako výhodnější využívání telených

čerpadel

-  zařízení  spojů  územní  plán  v  souladu  se  zadáním  neřeší.  Respektována  jsou  radioreléové  trasy.

Navržená  výšková  regulace  nové  zástavby  tyto  trasy  nenaruší,  rozhledna  bude  z  tohoto  hlediska

posouzena v navazujícím územním a stavebním řešení (podle její navržené výšky).

3.  koncepci  uspořádání  krajiny,  zejména  na  prověření  plošného  a  prostorového  uspořádání

nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné

vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5  stavebního

zákona,

Na území obce byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, které stabilizovaly funkce

ploch ZPF, vymezily plochy pro umístění prvků ÚSES a účelové komunikace v plochách ZPF. Tím byla

zajištěna prostupnost krajiny. Územní plán respektuje chráněná území přírody vymezená v souladu s

ÚAP a dalšími dokumenty v koordinačním výkresu. V regulačních podmínkách pro jednotlivé plochy

nezastavěného území s rozdílným způsobem využití jsou omezeny možnosti výstavby podle § 18 odst. 5

stavebního zákona.

Prvky ÚSES byly převzaty ze stávajícího generelu ÚSES (RNDr. Hájek, GeoVision Plzeň, s.r.o.).
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V plochách  s  provedenými  komplexními  pozemkovými  úpravami  pak  podle  této  dokumentace.  Pro

využívání  ploch  prvků  ÚSES je  stanovena  regulace  jejich  využívání  v  souladu  s  metodikou  MŽP.

Všechny prvky jsou funkční a nekolidují  s navrženými zastavitelnými plochami.  Stávající  zastavěné

plochy leží ve vymezeném ÚSES pouze v údolí Berounky, jedná se starší zástavbu původních mlýnů na

řece. Jejich likvidaci nelze předpokládat, není však předpokládán další územní rozvoj v těchto lokalitách.

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude

nutno prověřit  

Nebylo požadováno. 

c)  požadavky  na  prověření  vymezení  veřejně  prospěšných  staveb,  veřejně  prospěšných  opatření  a

asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo

Veřejně  prospěšné  stavby  jsou  vymezeny  v  souladu  s  požadavky  Zásad  územního  rozvoje

Plzeňského kraje a požadavky obce. Viz kapitoly  „g) 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“  a „h)  vymezení  veřejně

prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením

v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území

a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona“ Textové části územního plánu.

  V územním plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze

uplatnit  předkupní právo, s uvedením v čí  prospěch je předkupní právo zřizováno včetně  parcelních

čísel  pozemků,  názvu katastrálního  území  a  případně dalších  údajů  podle  §  5  odst.  1  katastrálního

zákona“

d) 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

Nebylo požadováno vymezení těchto ploch. Při zpracování koncepce územního plánu zpracovatel

posoudil územní podmínky a rozsah konkrétních zastavitelných ploch a rozhodl, že tyto plochy není

nutno vymezovat. 

e) případný požadavek na zpracování variant řešení

Tento  požadavek  nebyl  uplatněn.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  podstatná  část  vymezených

zastavitelných ploch byla prověřena v předcházející ÚPD, nebylo nutné variantní řešení.

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění

včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Územní  plán  byl  zpracován  v  souladu  se stavebním  zákonem  ,  jeho  prováděcími  předpisy

(vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu

evidence územně plánovací činnosti,   vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání

území) v platném znění a metodickými pokyny MMR ČR po obsahové a věcné stránce.

Počty výtisků a digitální zpracování je v souladu se zadáním.

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

Nebylo  požadováno.  Blíže  viz  kapitola  „c)  zpráva  o  vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území

obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní

prostředí“ Odůvodnění územního plánu.

Vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k     její úpravě

v     případě postupu podle  §  51  odst.  2  stavebního  zákona  zrušení  části  územního plánu  (výběr

varianty řešení)

Územní  plán  nebyl  řešen  ve  variantách.  Podstatná  část  rozvojových  záměrů  byla  převzata  z

předcházející ÚPD, ve které již byla prověřena.

Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v     případě postupu podle §

51 odst. 3 stavebního zákona (nový návrh ÚP na základě projednání s DO)

Nebylo postupováno podle tohoto předpisu.

Vyhodnocení souladu s pokyny k     úpravě návrhu územního plánu v     případě postupu podle § 54

odst. 3 stavebního zákona (úprava podle námitek, vrácení k přepracování a novému projednání)

Na základě námitek a připomínek uplatněných při veřejném projednání byl návrh územního plánu

upraven  v  souladu  s  rozhodnutím  o  námitkách   a  vypořádáním připomínek  v  souladu  s  pokynem

pořizovatele k úpravě návrhu územního plánu č.j. MeRo/9182/OST/20 ze dne 18.9.2020. Takto upravený

návrh územního plánu byl předložen k opakovanému veřejnému projednání.

Opakované veřejné projednání se uskutečnilo dne 24.6.2021. V rámci opakovaného veřejného

projednání  územního plánu nebyly vzneseny žádné připomínky a námitky k návrhu územního plánu

Němčovice. 

29



Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu

v     případě postupu podle 55 odst. 3 stavebního zákona (Pořízení změny nebo nového ÚP při zrušení

nebo zrušení jeho části)

Nebylo postupováno podle ustanovení tohoto předpisu

f2.3) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§

43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

V územním plánu je navržena lávka přes Berounku pro pěší a cyklisty jako opatření pro zlepšení

prostupnosti krajiny a podpora turistiky a cestovního ruchu, které jsou jedním z pilířů prosperity území.

Tato lávka tak přesahuje významem i umístěním řešené území obce Němčovice část Olešná (přesah na

území sousední obce Kaceřov, význam pro širší území Horní Berounky).

f2.4) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a

pozemky určené k plnění funkce lesa

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF)

v územním plánu

Úvod 

Územní plán Němčovice – Vyhodnocení předpokládaných důsledků záboru ZPF je zpracován

podle zákona č.334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.98/1999 Sb.,

prováděcí  vyhlášky  č.13/1994  Sb.,  kterou  se  upravují  některé  podrobnosti  ochrany  zemědělského

půdního fondu a  společného metodického doporučení  Odboru  územního plánování  MMR a Odboru

ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.

Stanovení  kvality  zemědělské  půdy  určenou  BPEJ  a  zařazení  těchto  kódů  do  tříd  ochrany

zemědělské půdy je zpracováno podle Předpisu číslo 48/2011 a prováděcí vyhlášky ze dne 22.2.2011.

ÚP Němčovice - Vyhodnocení předpokládaných důsledků záboru ZPF (grafická část) je zakreslen

do situace v měřítku1 : 5 000. 

Grafická část mimo jiné obsahuje hranice lokalit navržených k záboru s uvedením čísla lokality, hranice

katastrálních  území,  hranice  zastavěného  území,  zakreslení  ploch  provedených  investic  do  půdy

(odvodnění, závlahy…) hranice BPEJ, třídy ochrany jednotlivých půd.

Kvalita ZPF a zemědělská výroba

Hodnocení  kvality  zemědělské  půdy  vychází  z klasifikační  soustavy  BPEJ,  která  zároveň

charakterizuje klimatický region, štěrkovitost a hloubku půdního profilu. 

Zemědělská živočišná výroba v oblasti je vhodná především pro chov skotu a prasat. Rostlinná

výroba v oblasti je zaměřena na tradiční plodiny např. obilí, kukuřice, řepka, řepa….....

Z hlediska požadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy lze

konstatovat , že :

 0,3849 ha rozvojových ploch patří  do třídy I.  Do I.  třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny

bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v rovinných nebo jen mírně

sklonitých plochách. 

     Zpracovatel  předesílá,  že  záboru  zemědělské  půdy  I.  třídy  ochrany  se  nebylo  možné  zcela

vyhnout  z důvodů  návaznosti  na  ostatní  obory  urbanistického  plánování  a  že  se  zpracovatel  snažil

v rámci možností zábor těchto ploch minimalizovat.

 1,3968 ha  záborových  ploch  patří  do  třídy  IV.  Do  IV.  třídy  jsou  sdruženy  půdy  s převážně

podprůměrnou  produkční  schopností  v rámci  klimatických  regionů   s jen  omezenou  ochranou  ,

využitelné pro výstavbu.

  3,2639 ha záborových ploch patří do třídy V. Do V .třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované

půdně  ekologické  jednotky  (dále  jen  „BPEJ“),  které  představují  zejména  půdy  s nízkou  produkční

schopností včetně půd, mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně

nejvíc ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd

lze  předpokládat  efektivnější  nezemědělské  využití.  Jde  většinou  o  půdy s nižším stupněm ochrany

s výjimkou vymezených ochranných pásem a  chráněných  území  a  dalších  zájmů ochrany životního

prostředí.

Dále v rámci změny ÚP dochází ke změně kultury z orné půdy na sad (0,9580 ha).

Podrobnější  informace  o  požadavcích  nových funkčních  souborů  na  plochy dle  tříd  ochrany

zemědělské půdy viz. Tabulka číslo 1 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na

zemědělský půdní fond“, která je nedílnou součástí textové části.

Charakteristika klimatického regionu :

Záborové plochy patří do klimatického regionu mírně teplého, suchého, který se označuje kódem

4 (Symbol MT 1)

Suma teplot nad + 10 °C                            : 2 400 - 2600

Průměrná roční teplota                               : 7 – 8,5 °C

Průměrný roční úhrn srážek                       : 450 – 550 mm

Pravděpodobnost suchých veget. Období   : 30 – 40

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek :

Záborové plochy se rozprostírají především na ploše těchto hlavních  půdních  jednotek :

HPJ 11 : Hnědozemě typické, černozemní, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách; středně

těžké s těžší spodinou; vodní režim příznivý až vlhčí.

30



HPJ 26 : Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých                 břidlicích a

jim podobných  horninách;  středně  těžké,  výjimečně  těžší,  obvykle  štěrkovité;  s dobrými  vláhovými

poměry až stálým převlhčením.

HPJ 41 : Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách; středně těžké až těžké s různou štěrkovitostí a

kamenitostí nebo bez nich; vláhové poměry závislé na srážkách.

HPJ 48 : Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, na lupcích a

siltovcích; lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité; náchylné k dočasnému zamokření.

HPJ 73 : Oglejené půdy zbažinělé a glejové půdy svahových poloh; středně těžké až                 velmi

těžké; zamokřené a s výskytem svahových pramenišť; i po odvodnění vhodné jen pro louky.

Odtokové a hydrogeologické poměry 

Na přehledné situaci Územní plán Němčovice – Vyhodnocení důsledků záboru ZPF (grafická

část)  je graficky znázorněno odvodnění (investice do půdy) v zájmovém území. 

Nicméně celkové odtokové a  hydrogeologické poměry novou výstavbou podle  předloženého návrhu

zásadně narušeny nebudou.

Co se dalších informací o poloze a stavu odvodnění je nutno jednat přímo s vlastníky (eventuálně

uživateli) jednotlivých pozemků, neboť odvodnění spadá do jejich správy.

Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu ZPF  

Plánovanou  zástavbou  ÚP  Němčovice  dochází  ve  vybraných  lokalitách  s novým  funkčním

využitím k celkovému záboru 5,0456 ha zemědělské půdy. Záborové plochy se nalézají na území dvou

katastrů (k.ú. Němčovice 1,8687 ha a k.ú. Olešná 3,1769 ha).

Vhodně  upraveným urbanistickým návrhem,  který  je  hodnocen  jako  nejvýhodnější  variantní

řešení, nedochází k závažnému narušení organizace zemědělského půdního fondu v oblasti.

Podle údajů poskytnutých Katastrálním úřadem se jedná o zábor 3,0472 ha zemědělské půdy a to

v kultuře :

orná půda -                        2 , 4704 ha

chmelnice -                        0 , 0000 ha

vinice -                               0 , 0000 ha

zahrady  -                          0 , 0000 ha

ovocné sady -                    0 , 0000 ha

trvalé travní porosty -                2 , 5752 ha 

Zábor ZPF celkem    :      5 , 0456 ha

Požadavky  nových  funkčních  souborů  na  plochy  dle  druhu  pozemku  a  požadavky  nových

funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové

části ( Tabulka 1), která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace.

Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů  

Územní plán Němčovice předpokládá pro další období rozvoj především v oblasti bydlení, ploch

smíšených obytných,  veřejných prostranství,  dopravní  infrastruktury,  občanské  vybavenosti,  vodního

hospodářství a technické infrastruktury.

Tato  výstavba  si  vzhledem  ke  specifickým podmínkám vyžádá  zábor  orné  půdy  a  trvalých

travních porostů, přestože byly většinou vybrány plochy s přímou návazností na stávající zástavbu.

k.ú. Němčovice

Lokality  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8 a  10 jsou součástí již v předchozí ÚPD vymezených stavebních

souborů (jedná se o výstavbu na již připravených stavebních pozemcích), lokalita 9 pak zahrnuje využití

jižní části stávajícího sportovního areálu pro výstavbu RD (není v zájmu obce využití celého areálu).

Obec tak přednostně využívá již připravené pozemky v zastavěném území obce a na minimum omezuje

nové zastavitelné  plochy mimo zastavěné území  (v plochách navazujících  na zastavěné území  obce

většinou navazují plochy zvlášť chráněného ZPF I. a II. třídy ochrany). 

Záboru pozemků v I. třídě ochrany ZPF se nebylo možno vyhnout vzhledem ke skutečnosti, že v

sousedství  zastavěného  území  se  zemědělská  půda  horší  kvality  využitelná  pro  možný  rozvoj  obce

nenachází.  Většina  navržených rozvojových ploch byla  převzata  z  předchozí  ÚPD a  tyto  plochy se

nacházejí vesměs v zastavěném území obce. 

Součástí návrhu územního plánu jsou i plochy s předpokládanou změnou kultury. Tyto plochy

nejsou součástí  záboru ZPF, neboť v rámci  využití  dojde pouze k úpravě zemědělského hospodaření

(lokalita 12). 

Nejsou  jako  zábor  ploch  posuzovány  plochy  protierozních  opatření  na  zemědělské  půdě

neomezující zemědělské využití (tato opatření mají zabránit splachu ornice při přívalových srážkách a

kromě ochrany zastavěného území obce chrání i zemědělský půdní fond před degradací).

Lokalita 13 zahrnuje rozšíření stávající ČOV, kde je nutné dodržrt návaznost na stávající ČOV. Rošíření

reaguje na nárůst objektů připojených na ČOV a a vymezené zastavitelné plochy.y

Lokalita 17 – Nově bylo vymezeno na zvlášť chráněných plochách ZPF rozšíření sběrného dvora obce

pro  zajištění  nakládání  s  odpady.  Stávající  dvůr  nevyhovuje  velikostí  (neumožňuje  bezproblémovou

manipulaci  s  odpadem,  velikostí  nestačí  na  umístění  prostor  pro  tříděný  odpad  podle  současných

požadavků  na  nakládání  s  odpadem,  neumožňuje  bezpečný  pohyb  nákladních  automobilů).  V

současnosti je již stávající areál plně využit a část kontejnerů na tříděný odpad a materiál obce pro její

stavební  akce  je  skladována  na  zemědělských  pozemcích  při  příjezdové  komunikaci  a  na  ploše

budovaného hřbitova. Tento stav je dlouhodobě neúnosný. Přemístění sběrného dvora je vzhledem k již v
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minulosti provedeným investicím ekonomicky neúnosné a přesahuje možnosti obce. Došlo by při něm k

vyššímu záboru ZPF a ve stávajícím areálu již je půdní fond stavebními zásahy znehodnocen. Z hlediska

celospolečenského  tak  lze  považovat  zájem  na  nakládání  s  odpady,  jejich  třídění  považovat  za

převažující nad zájmy ochrany ZPF. V sousedství stávajícího areálu, stejně jako v celém zastavěném

území části Němčovice a na něj bezprostředně navazujících plochách převažuje chráněný ZPF I. třídy

ochrany. Pro rozšíření areálu sběrného dvora není možno využít ZPF horší kvality – v sousedství se

nevyskytuje, případně se jedná o plochy pro výstavbu nepoužitelné s ohledem na sklonitost terénu (jedná

se o erozní rýhy s místními vodotečemi ve spraších, jejichž narušení není možné - došlo by k narušení

zeleně  zpevňující  svahy s  následkem nekontrolovaných  sesuvů  a  ohrožení  sousedních  pozemků  při

přívalových srážkách i s narušením dalších pozemků zvlášť chráněného ZPF).

Rozšíření  hospodářského (sběrného)  dvora  obce  je  územním plánem vymezeno  jako veřejně

prospěšná stavby technické infrastruktury pro nakládání s odpadem.

k.ú. Olešná

Plochy lokalit 21, 22, 23, 24, 25 a 31 byly  převedeny z předchozí ÚPD, Jejich rozsah byl oproti

předchozí ÚPD výrazně redukován.

Koridory  dopravní  a  technické  infrastruktury  jsou  převzaty  z  nadřazené  dokumentace  Zásad

územního rozvoje Plzeňského kraje (lokality 15, 18, 32). Plochy  dopravní infrastruktury zahrnují úpravy

křižovatky silnic I/232 a III/23215 lokalita 30

Porovnání záboru ZPF

Zábor ZPF (ha) Z toho I. a II. třída ochrany (ha)

Zábor ÚP 2006 a změna č. 1 14,6494     5,4773

Již využité plochy    5,5000      5,1208

Zábor ÚP 2021    5,0456     0,3849

bilance + 4,1038 –  0,0284
* + zmenšení záboru ZPF, – zvětšení záboru ZPF

Z bilance je zřejmá výrazná redukce záboru proti předchozí ÚPD. Minimální nárůst záboru ploch

ZPF zvlášť chráněnch je vyvolán rozšířením hospodářského dvora obce o 0,1232 ha, tento zábor je z

větší části kompenzován snížením záboru oproti původní ÚPD. Nekompenzována tak zůstává plocha v

minimálním rozsahu 0,0284 ha, tento zábor lze považovat za odůvodnitelný (viz předchozí odůvodnění

lokality 17). Ostatní zábory zvláště chráněných ploch ZPF zahrnují plochy převedené z předchozí ÚPD

ležící vesměs v zastavěném území obce.

Soupis lokalit

k.ú.Němčovice   

Rozvojové plochy 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16  Plochy bydlení 

  8, 9. 10                Plochy smíšené obytné

  11                        Plochy veřejných prostranství (park)

  12                        Plochy zemědělské (sad)

  13                        Plochy technické infrastruktury (ČOV)

  15                        Koridor dopravní infrastruktury (přeložka II/232)

  17 Plochy technické infrastruktury (sběrný dvůr)

  18 Koridor technické infrastruktury (ZVN 400 kV)

k.ú.Olešná   

Rozvojové plochy 

  21, 22, 23, 24, 25, 31 plochy smíšené obytné 

  26                         Plochy občanského vybavení (rozhledna)

  27                         Plochy dopravní infrastruktury (lávka)

  29                         Koridor dopravní infrastruktury (přeložka II/232 - rezerva)

  30                         Plochy dopravní infrastruktury (křižovatka)

  32 Koridor technické infrastruktury (ZVN 400 kV)

Poznámka

Při projednávání tohoto řešení byly brány v úvahu především tyto skutečnosti :

- rozvojové plochy navrhovat především v územích s vybudovanou dopravní       

  infrastrukturou , v návaznosti na stávající zástavbu a v těch územích , kde by 

  bylo vybudování této infrastruktury nejméně nákladné.

- upřednostňovat rozvoj v prolukách a v  zastavěném území

- urbanistickým řešením zcelit jednotlivé části obce využitím ploch ZPF, které 

  nevhodně zasahují do organismu obce

- minimálně zasahovat do ZPF, především do I. a  II. třídy ochrany zemědělské půdy

- maximálně využít stávající areály,stávající manipulační plochy

- koridory a plochy dopravy jsou vyjádřeny pouze orientačně, neboť na základě předložených podkladů

nelze stanovit  plochu jednotlivých svahování násypů a výkopů. Toto je možné zpracovat na základě

stanovení nivelet jednotlivých ploch a podrobnější projektové dokumentace.

- koridor ZVN není z hlediska záboru vykazován jedná se o přestavbu stávajícího vedení (zdvojení)
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí

lesa (PUPFL) v územním plánu

Úvod 

Územní  plán  Němčovice  –  Vyhodnocení  předpokládaných  důsledků  na  pozemky  PUPFL je

zpracováno podle platných předpisů zák.  č.  289/1995 Sb.  o  lesích a  o změně a  doplnění  některých

zákonů (Lesní zákon).

Lesní  zákon  stanoví  předpoklady  pro  zachování  lesa  jako  národního  bohatství  tvořící

nenahraditelnou složku životního prostředí. Stanovuje předpoklady pro plnění všech jeho funkcí a pro

podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Zákon dále stanoví, že veškeré pozemky určené k plnění

funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Každý majitel

lesa si  musí  počínat tak,  aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování  lesů.  Vlastník je povinen

usilovat při hospodaření v lese o to, aby byly zachovány a rovnoměrně plněny i ostatní funkce lesa, aby

byl zachován a chráněn genofond lesních dřevin. Předpokladem trvale udržitelného hospodaření v lese

jsou lesní hospodářské plány (LHP)zpracovávané na období 10 let.

Zájmové plochy se nalézají na území dvou katastrů (k.ú. Němčovice a k.ú. Olešná).

Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu PUPFL  

Vhodně  upraveným  urbanistickým  návrhem,  který  je  hodnocen  jako  nejvýhodnější  řešení,

nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Zábor LPF celkem    :    0 , 0000 ha  

Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch

Zábor ZPF celkem                          5 , 0456 ha

Zábor LPF celkem                          0 , 0000 ha

Zábor vodních ploch                      0 , 0000 ha

Zábor ost. pl. celkem                        1 , 1424 ha

Změna kultury (bez záboru)           0 , 9580 ha

Přílohy 

Tabulka 1: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
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g)  vyhodnocení  účelného  využití  zastavěného  území  a  vyhodnocení  potřeby  vymezení

zastavitelných ploch

Územní plán z větší části  respektuje vymezení rozvojových ploch podle předcházející ÚPD. V

části Němčovice byly vypuštěny plochy na severním okraji zastavěného území, zasahující plochy ZPF s

třídou ochrany I.  a  II.  V Olešné  pak byl  zredukován rozsah rozvojových ploch na západním okraji

zastavěného území při silnici k Berounce. Rozsah nových rozvojových ploch určených převážně pro

výstavbu rodinných domů v  plochách bydlení,  případně  v  plochách  smíšených  obytných  (umožňují

využití v souladu s venkovským charakterem obce) tak odpovídá potenciálu Němčovic pro rozvoj.

Za dobu platnosti původní ÚPD byly v ní vymezené plochy využity cca ze 60%. Mezi lety 2001 a

2016 došlo  k  nárůstu  velikosti  obce  ze  101  obyvatel  na  173 obyvatel,  to  je  o  71  %.  Vzhledem k

demografické situaci, se čtvrtinovým podílem věkové skupiny 0 – 14 let lze předpokládat přinejmenším

stabilizaci obce přirozenou měnou. Přitom stále trvá zájem o výstavbu v obci z důvodu aktivního salda

migrace.

Pro zajištění  požadavku na nové byty pokrývající  předpokládanou cílovou velikost  obce 250

obyvatel bude kromě návrhových ploch nutno využít i část v současnosti neobydlených domů, případně

objekty využívané k rekreaci.

Bilance potřeby bytů

obec počet
obyvatel
stav

počet
obyvatel
návrh

potřeba
bytů  pro
nárůst
počtu
obyvatel

počet
bytů  pro
řešení
nechtěné
ho soužití

celkem
potřeba

návrh
bytové
výstavby

využití
stávajícího
domovníh
o fondu

rezerva

Němčovice 173 250 28 4 32 34 2 4

Pro  rozvoj  ekonomické  základny obce  nejsou  navrhovány nové  plochy.  Lze  využít  stávající

plochy zemědělského areálu v Olešné. Vzhledem k dostupnosti obce  (vzdálenost od dálnice a větších

měst) není předpokládán a z hlediska zachování kvality života v obci ani žádoucí masivní rozvoj výroby

zatěžující  obytné  prostředí  obce.  Možný  je  další  rozvoj  podnikání  živnostenského  a  řemeslného

podnikání ve stávajících i navržených plochách smíšených obytných.

h)  rozhodnutí  o  námitkách,  včetně  samostatného odůvodnění  rozhodnutí  (viz  §  172  zákona č.

500/2004 Sb., správní řád.) 

Námitky uplatněné k veřejnému projednání dne 9.1.2020

1) Námitky Olgy Václavíkové, nar. 31.5.1950, Lazaretní 22, Plzeň, č.j. MeRo/446/OST/20 ze dne

             13.1.2020.  
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Námitky odůvodňuje obecně takto:  

- ÚP neřeší ochranu zvláště chráněných živočichů.

- ÚP neřeší ochranu majetku před záplavami a přívalovými dešti.

- Změny v ÚP ničí přírodu údolí řeky plánovanou stavbou, zvýšeným pohybem osob.

- Uvedené  negativní  vlivy  jsou  vyšší  než  veřejné  prospěšný  záměr  monstrózní  lávky  (mostu)  +

nájezdů     

-  

Uvažované  nájezdy  na  lávku  na  pozemcích  p.p.č.  1000/43  a  1015/4  a  případný  začátek  lávky  ničí

přírodu celého údolí řeky Berounky. Územní plán toto neřeší.   

Rozhodnutí o námitce:  

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce  

 Pro  stavbu  lávky  přes  řeku  Berounku  bylo  již  vydáno  v rámci  pravomocného  územního

rozhodnutí  o  umístění  stavby,  které  vydal  věcně  a  místně  příslušný stavební  úřad,  tj.  Městský úřad

Radnice, stavební odbor. Paní Olga Václavíková jako účastník územního řízení podala námitky proti

umístění stavby,  a poté proti  vydanému územnímu rozhodnutí  v rámci zákonem určené lhůty podala

odvolání.  Námitky  proti  územnímu  rozhodnutí  podané  paní  Olgou  Václavíkovou  byly  vypořádány

stavebním úřadem. Krajský úřad Plzeňského kraje,  odbor  regionálního rozvoje  jako odvolací  orgán,

území rozhodnutí o umístění stavby v souladu § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších změn, napadené územní rozhodnutí potvrdil. Územní rozhodnutí o umístění stavby  „ Lávka

přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice  “ nabylo dne 31.5.2018 právní moci.  Stavba lávky je

tedy již územním rozhodnutím umístěna v daném území a je v návrhu územního plánu je vyznačena jako

veřejně prospěšná stavba pod označením WD5. V současné době vede věcně a místně příslušný speciální

stavební úřad, tj. v tomto případě Městský úřad Rokycany, odbor dopravy  řízení o povolení stavby  pod

spis. zn.: MeRo/9416/OD/20.      

Územní plán navrhuje napojení lávky přes předmětné pozemky v nezbytné délce cca 50-60 m a

též v minimální šířce koridoru v místě, kde druhém břehu lávka navazuje na stávající přístupovou cestu

k chatám. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve své textové části uvádějí možnost vytváření

územních  podmínek  pro  vyšší  využití  rekreačního  potenciálu  území  nejen  v  přímé  vazbě  na  řeku

Berounku, ale také v rámci širšího území včetně rozvoje cyklostezek, hipostezek a pěších tras. K tomu

vytváří územní podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti území a rozvoji infrastruktury cestovního

ruchu.

Územní plán neřeší na pozemcích p.p.č.  1000/43 a 1015/4 zachování a ochranu zvláště chráněných

druhů a živočichů. V mokřadech hnízdí každoročně labuť velká, rozmnožuje se zde ve velkém kuňka

žlutobřichá,  skokan zelený.  Je zde  výskyt  ropuchy krátkonohé ještěrky zelené a obecné,  slepýše

křehkého,  užovky  obojkové,  podplamaté,  zmije  obecné,  mloka skvrnitého,  Na březích  řeky  sídlí

lednáček. Nebyl nikdy zpracován aktuální biologický průzkum. Nájezdy na lávku vše zničí.            

Rozhodnutí o námitce:  

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce  

Stavba lávky včetně jejích nájezdů je vymezena v současně projednávaném   návrhu územního

plánu Němčovice, který řeší i katastrální území Olešná. K umístění lávky neměli připomínek dotčené

orgány, a to Městský úřad Rokycany odbor životního prostředí a Krajský úřad Plzeňského kraje odbor

životního prostředí. Proti umístění lávky a nájezdů k lávce neměl připomínek ani správce toku, tj.  tomto

případě Povodí Vltavy s.p. Pro umístění stavby lávky vydal stavební úřad Městského úřadu Radnice

územní rozhodnutí o umístění stavby, pod č.j. MěÚ/265/2014-66 ze dne 16.10.2017 s nabytím právní

moci 31.5.2018, v němž byl posouzen veřejný zájem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992

Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn. Veřejný zájem byl tedy v územním  řízení

hájen příslušnými dotčenými orgány, které k umístění stavby vydaly kladná závazná stanoviska. Jak je

již výše uvedeno paní Olga Václavíková byla účastníkem územního řízení a její námitky byly v rámci

tohoto řízení vypořádány příslušným stavební úřadem.  V současné době vede věcně a místně příslušný

speciální stavební úřad, tj. v tomto případě Městský úřad Rokycany, odbor dopravy řízení o povolení

stavby  pod spis. zn.: MeRo/9416/OD/20.      

Územní plán neřeší ochranu nemovitostí na p.p.č 1000/13 (i okolních chat)před povodní řeky Berounky.

Nájezdní rampy na lávku na p.p.č. 1000/43 a 1015/4 vytvoří umělou překážku – přehradu. V roce

2005 jsme byli vyzváni Obecním úřadem Němčovice k urychlenému odstranění předmětu a zařízení

od koryta řeky. Jednalo se o malá mola pro vstup do řeky, která by vadila průtoku při povodni. Vše

bylo řešeno  se zástupcem povodí Vltavy – Berounky. Nájezdy nevadí ???

Rozhodnutí o námitce:  

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce  

Návrh územního plánu neobsahuje vymezení plochy pro veřejně prospěšné opatření, tj. vymezení

plochy  protipovodňové  opatření  v dané  lokalitě.  Plochu  pro  protipovodňová  opatření  nevymezuje
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nadřazená územně plánovací dokumentace, tj. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje. Nájezdy na

lávku jsou jak  je již uvedeno výše, součástí projednané dokumentace  stavby „ Lávka přes Berounku a

cyklotrasa Němčovice – Čivice. “  Na tuto stavbu bylo již vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby

pod č.j.  MěÚ/265/2014-66 ze dne 16.10.2017 s nabytím právní  moci 31.5.2018. Projekt  byl  v rámci

řízení  posuzován  dotčenými  orgány,  například  Městský  úřadem  Rokycany,  odborem  dopravy.

V současné době vede věcně a místně příslušný speciální stavební úřad, tj. v tomto případě Městský úřad

Rokycany, odbor dopravy řízení o povolení stavby  pod spis. zn.: MeRo/9416/OD/20.      

Dále  je  třeba  zmínit,  že  některé  chaty  se  nachází  v aktivní  zóně  záplavového  území  řeky

Berounky.  Územní  plán,  Zásady  územního  rozvoje  a  Politika  územního  rozvoje  chrání  stanovené

záplavové území před další výstavbou a nadřazené nástroje územního plánování požadují i vymístění

nevhodné zástavby z aktivní zóny. Pro lávku a přístupovou komunikaci k ní je v územním plánu řešen

koridor  s odpovídajícím  způsobem  využití  v minimálních  parametrech,  konkrétní  technické  řešení

záměru  včetně  jeho  posouzení  z hlediska  zájmů  ochrany  přírody  a  krajiny  či  z hlediska  průtoku

případných  povodňových  vln  nelze  v územním  plánu  řešit,  protože  přísluší  až  podrobnějším

dokumentacím (viz  § 43 stavebního zákona).  Návrh územního plánu vymezuje plochy bydlení,  a  to

především v katastrálním území Němčovice, v nichž jsou vyloučeny veškeré výrobní aktivity a umožňují

umístění staveb pro bydlení s možností rekreace a odpočinku, tedy zajišťuje dostatek ploch s možností

využití pro individuální rekreaci mimo stanovené záplavové území a jeho aktivní zónu.       

                      

Zvýšený turistický ruch kolem nájezdů na lávku na p.p.č. 1000/43 a p.p.č. 1015/4 velice zatíží zatím

klidné životní prostředí. Územní plán neřeší sjednocení turistického ruchu do jedné lokality řeky

Berounky. Velký turistický ruch je již nyní u jezu Pod Žikovem, kde je velké soustředění vodáků,

překládka lodí přes jez, stánek s občerstvením a posezení. Velký pohyb vodáků a návštěvníků je na

p.p.č.  1832,  1830,  1833,  1905.  V tomto  místě  býval  přívoz  přes  Berounku.  Řešením  veřejně

prospěšné  stavby  by  bylo  zbudování  atraktivního  samoobslužného  cyklopřívozu.  Právo,  článek

Ivana Blažka, prosinec 2019.         

Rozhodnutí o námitce:  

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce  

Současně  platný  územní  plán  obce  Němčovice  vymezuje  plochu  pro  přístupovou  místní

obslužnou komunikaci k řece Berounce do míst, kde je již územním rozhodnutím umístěná stavba lávky.

Věcně i místně příslušný stavební úřad vydal pod č.j. MěÚ/265/2014-66 ze dne 16.10.2017 s nabytím

právní moci dne  31.5.2018  územní rozhodnutí o  umístění stavby pod názvem „ Lávka přes Berounku a

cyklotrasa Němčovice – Čivice. “ Budování samoobslužného přívozu ve stejném místě by bylo neúčelné.

Článek v deníku Právo není  pro pořizování územně plánovací  dokumentace směrodatný a  závazný.

V současné době vede věcně a místně příslušný speciální stavební úřad, tj. v tomto případě Městský úřad

Rokycany, odbor dopravy stavební řízení pod spis. zn.: MeRo/9416/OD/20.       

Územní plán neřeší erozi a příval vody po prudkém dešti z polí nad silnici p.p.č. 1782 a  p.p.č.  1784,

které ohrožují nemovitosti na p.p.č. 1000/13 i jiné viz foto  

Rozhodnutí o námitce:  

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemky parc.  č.  1782,  1784 v katastrální  území  Olešná u Radnic se  nacházejí  na plochách

specifikovaných návrhem územního plánu jako „ Plochy zemědělské. “ Řešení návrhu územního plánu

není nutno na základě námitky upravovat, protože na těchto plochách již územní plán dle ustanovení své

části f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, umožňuje jako přípustné

využití  plochy opatření  na  ochranu  před  erozí.  Dále  je  nutno  dadat,  že  předmětné  pozemky přímo

nesousedí  se  zastavěným  území  vymezeným  v návrhu  územního  plánu.  Pozemky,  na  kterých  jsou

umístěny rekreační objekty (chaty) nejsou souvislým zastavěným územím. V návrhu zadání územního

plánu Němčovice není konkrétní požadavek na vymezení ploch, na kterých by mohla být umisťována a

realizována  technická  opatření  stavebního charakteru  proti  přívalovým dešťům (vyjma  protierozních

opatření), které dle vyjádření namítajícího ohrožují jeho nemovitost. Protierozní opatření pro ochranu

zastavěného a zastavitelného území byla vymezena v rámci komplexních pozemkových úprav.   

  

Územní plán neřeší ani přívalovou vodu z Olešenského potoka, který se řítí po cestě až před nemovitost

na p.p.č. 1000/13 a zaplavuje studnu a příjezdovou cestu, a to zrovna v místech, kde budou nájezdy

na p.p.č. 1000/43, 1015/4. Suchý polder nad Olešnou tomu nezabrání, pokud se voda řítí ze strání

okolo potoka až pod Olešnou viz foto.        

Rozhodnutí o námitce:  

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:

Ve  schváleném  návrhu  zadání  územního  plánu  není  konkrétní  požadavek  na  vymezení

protipovodňových  opatření  nebo  jiného  technického  řešení,  které  by  zabránilo  vybřežení  toku

Olešenského potoka,  formou veřejně prospěšného opatření.  Návrh územního plánu však umožňuje v
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nezastavěném území, a to v plochách lesních umístění staveb, které jsou taxativně specifikovány v § 18

odst. 5 stavebního zákona s vyloučením staveb, zařízení a opatření pro zemědělství a těžbu nerostů a

v plochách zemědělských umístění staveb, které jsou taxativně specifikovány v § 18 odst. 5 stavebního

zákona s vyloučením staveb, zařízení a opatření pro lesnictví a těžbu nerostů. Mezi tyto stavby náleží

stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.

Z výše uvedeného vyplývá, že územní plán umožňuje řešení opatření proti přívalové vodě z Olešenského

potoka, aniž by bylo nutné návrh řešení upravovat.  

     

2) Obec Němčovice, IČO 00573922, Němčovice č.p. 37a, 38 29 Němčovice č.j. MeRo/388/OST/20,

ze dne 10.1.2020.   

a) Pozemek 238/13 změna funkce z plochy občanského vybavení – stabilizované na plochu smíšenou

obytnou ( zvětšení lokality č .9 ) 

Odůvodnění námitky namítajícím:

Obec  prodala  nepotřebný  pozemek,  který  byl  součástí  plochy  občanského  vybavení  (hřiště).

V obci je nedostatek ploch pro výstavbu, proto obec využívá plochy pro obec nepotřebné.

Rozhodnutí o námitce:  

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:    

Pozemek  parc.  č.  238/13  v katastrálním  území  Němčovice  přímo  sousedí  se  zastavitelnou

plochou č. 9, (vyznačena v zastavěném území obce) která je v návrhu územního plánu specifikována

jako „ Plochy smíšené obytné. “  Předmětný pozemek se v návrhu územního plánu nachází v zastavěném

území obce na ploše občanského vybavení, jejíž využití je specifikováno v § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,

o obecných požadavcích na využívání  území.  Změnou zařazení  pozemku do plochy smíšené obytné

(přiřazením do zastavitelné plochy č. 9) bude možné jeho funkční využití v souladu s požadavky § 8

vyhlášky  č.  501/2006  Sb.,  o  obecných  požadavcích  na  využívání  území,  ze  které  vychází  část  f)

výrokové části územního plánu.            

3) Ing. Jaromír Háka, nar. 25.2.1949, Školní 639, 337 01 Rokycany č.j. MeRo/551/OST/ 20, ze dne

15.1.2020.   

 Jako  registrovaný  zemědělský  podnikatel  mám  na  níže  uvedených  parcelách  zemědělskou

provozovnu,  a  tyto  plochy  byly  zařazeny  dle  navrhovaného  územního plánu do kategorie  „  Plochy

smíšené obytné. “ Hlavní využití, přípustné využití či podmínečně přípustné využití „ Plochy smíšené

obytné “   mi neumožnuje  skladovat  a zpracovávat zemědělskou produkci    

Odůvodnění námitky namítajícím:

Ze zemědělské produkce skladuji pšenici (část šrotuji, jablka, která jsou skladována v chlazeném skladě

a částečně zpracovávána na mošt a dále brambory. Proto požaduji stanovit na předmětných parcelách

takovou plochu, kde mohu výše uvedené činnosti provozovat. Jedná se o pozemky parc. č. 48/1, 48/2, 47,

st. p. 8 v katastrálním území Němčovice.   

Rozhodnutí o námitce:  

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:

Dle návrhu územního plánu jsou pozemky parc. č. 48/1, 48/2, 47,  st. p. 8 v katastrálním území

Němčovice umístěny v ploše specifikované územním plánem jako „ Plochy smíšené obytné. “ Jejich

zařazení  se  měnit  nebude.  Dojde  pouze  k rozšíření  využití  dané  plochy,  a  to  v bodě 3  Podmínečně

přípustné využití. Do bodu 3 bude doplněno „ zařízení pro zpracování a uskladnění drobné zemědělské

produkce  nenarušující  obytnou  funkci  a  využití  okolních  pozemků  v dosahu  možného  ovlivnění.  “

Rozšíření  možnosti  využití  dané  plochy je  v souladu  s požadavky §  8  vyhlášky č.  501/2006 Sb.,  o

obecných požadavcích na využití území.         

4)  Ing. Jaromír Háka, nar. 25.2.1949, Školní 639, 337 01 Rokycany č.j. MeRo/552/OST/ 20, ze dne

15.1.2020.   

a) Navrhovaný  ÚP  obce  vůbec  neřeší  protierozní  opatření  jižní  strany  katastru,  kde  přilehlé

pozemky mají sklon k intravilánu.  

Odůvodnění námitky namítajícím:

V důsledku dřívějšího jednotného obhospodařování celého půdního bloku na jižní straně katastru

již došlo v důsledku přívalových dešťů k erozní události. I přes zákaz pěstování širokořádkových plodin

hrozí možnost, že při podobné meterologické situaci dojde k recidivě. V současné době již užívají tento

půdní blok 2 uživatelé.  Vytvořením technického liniového protierozního opatření (meze, příkop) mezi

hospodářskými subjekty se rozdělí svah, přeruší se dráhy odtoku vody a nenaruší se obdělávání plochy.

Proto požadujeme vyznačit toto opatření do ÚP obce.         

Rozhodnutí o námitce:  

Námitce se vyhovuje. 
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce:

Pozemky  parc.  č.  214,  177/12  v katastrálním  území  Němčovice  se  nacházejí  v ploše

specifikované návrhem  územního plánu jako „ Plochy zemědělské.“ Na těchto plochách územní plán dle

ustanovení své části f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňuje

jako přípustné  využití  plochy opatření  na  ochranu před erozí.  Na základě  výše uvedeného bude do

návrhu územního plánu v plochách zemědělských v  jižní části katastrálního území  vyznačen koridor

( nejen na pozemcích parc. č. 214, 177/12 v katastrálním území Němčovice)  pro umístění protierozních

opatření.    

Námitky uplatněné k opakovanému veřejnému projednání dne   24.6.2021

Opakované veřejné projednání se uskutečnilo dne 24.6.2021. V rámci opakovaného veřejného

projednání územního plánu nebyly vzneseny žádné námitky k návrhu územního plánu Němčovice. 

i) vyhodnocení připomínek (§ 172 odst. 4 správního řádu)

Připomínky uplatněné po společném jednání konaném dne 4.1.2018.   

5) Jan Stránský, nar. 6.1.1957, U Propustku II. 859, Březová – Oleško č.j. MeRo/11051/OST/ 20, ze dne

3.12.2018.   

Věc: Žádost o zařazení pozemků p.č. 1588 a části 1585 k.ú. Olešná u Radnic do plochy smíšené obytné.

Na základě kontroly veřejně přístupného územního plánu obce Němčovice, do kterého  náleží k.ú.

Olešná jsem zjistil, že pozemky p.č. 1588 a část p.č. 1585 byly vyňaty z území určeného pro výstavbu rod.

domů (území  venkovského  bydlení)  oproti  současně  platnému územnímu plánu.  Žádám o navrácení

těchto pozemků do plochy smíšené obytné do nového územního plánu.  Nesouhlasím s vynětím svých

pozemků z plochy pro výstavbu rod. domů.       

K připomínce se nepřihlíží.   

Odůvodnění: 

Pan  Jan  Stránský  uplatnil  svoji  připomínku  na  podatelnu  Městského  úřadu  Rokycany  dne

3.12.2018. Lhůta pro podání připomínek v rámci společného projednání územního plánu „ pro každého“

je stanovena v § 50 odst. 3 stavebního zákona, a to 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Doručení

veřejné vyhlášky se počítá patnáctý den  ode dne jejího vyvěšení, tj. v tomto případě 22.12.2017. Lhůta

pro podání připomínek „  pro každého “  uplynula 22.1.2018. Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního

zákona se k později uplatněným připomínkám nepřihlíží.

Pořizovatel však sděluje, že  rámci jednání konaného dne 23.5.2019 bylo rozhodnuto o doplnění

návrhu  územního  plánu  zpracovávaného  pro  veřejné  projednání  o   zastavitelnou  plochu  č.  31

specifikovanou v návrhu územního plánu jako „  Plocha  smíšená  obytná.  “  Tato  plocha  zasahuje  na

pozemky parc. č. 1588 a 1585 v katastrálním území Olešná v rozsahu dle dosud platného územního

plánu Němčovice. Územní plán umožňuje v této ploše mimo jiné umístění nízkopodlažních obytných

objektů.  Doplnění  návrhu  územního  plánu  o  zastavitelnou  plochu  č.  31  bylo  projednáno  v rámci

veřejného projednání územního plánu v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona.  

          

6) Václav Spurný, Lhotka u Radnic 6, 338 24 Břasy  č.j. MeRo/1046/OST/18, ze dne 5.2.2018.   

U  plochy  24  (plocha  smíšená  obytná)  požaduji  zachovat  lokalitu  ve  stejné  hranici  jako  ve

stávajícím platném územním plánu obce Němčovice (viz  obrázek č.  1) Důvodem zachování  původní

plochy je plánovaná výstavba v souladu s platným územním plánem obce Němčovice.  

K připomínce se nepřihlíží.  

Odůvodnění:

Pan  Václav  Spurný  uplatnil  svoji  připomínku  na  podatelnu  Městského  úřadu  Rokycany dne

5.2.2018. Lhůta pro podání připomínek v rámci společného projednání územního plánu „ pro každého “

je stanovena v § 50 odst. 3 stavebního zákona, a to 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Doručení

veřejné vyhlášky se počítá patnáctý den ode dne jejího vyvěšení, tj. v tomto případě 22.12.2017. Lhůta

pro podání připomínek „ pro každého “  uplynula 22.1.2018. Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního

zákona se k později uplatněným připomínkám nepřihlíží.

Pořizovatel však sděluje, že  rámci jednání konaného dne 23.5.2019 bylo rozhodnuto o doplnění

návrhu územního plánu zpracovávaného pro veřejné projednání o rozšíření zastavitelné plochy č. 24

specifikované v návrhu územního plánu jako „ Plocha smíšená obytná. “  Zastavitelná plocha č. 24 se

v návrhu územního plánu zpracovaného pro veřejné projednání nachází na pozemcích parc.  č.  1547,

1546,  1551/1  v katastrálním  území  Olešná.  Zastavitelná  plocha  č.  24  je  vymezena  na  pozemcích

vymezených  v současně  platném  územním  plánu  na  ploše  č.  17   území  smíšeného  venkovského.

Doplnění  návrhu  územního  plánu  o  rozšíření  zastavitelné  plochy  č.  24  bylo  projednáno  v rámci

veřejného projednání územního plánu v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona.  

  

7) Jaromír Háka, Školní 639, 337 01 Rokycany č.j. MeRo/9154/OST/ 18, ze dne 10.10.2018.   

Připomínka k územnímu plánu obce Němčovice - k připravovanému územnímu plánu Němčovice

mám tyto připomínky:  
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 Parcela  č.  8  a  48  je  navrhovaná  jako  plocha  smíšená  obytná  Vzhledem  k tomu,  že  jsem

zemědělský  podnikatel  a  skladuji  a  zpracovávám  na  těchto  plochách  zemědělskou  produkci

žádám o překvalifikaci na plochu skladovací a výrobní. 

 V přehledu „ Přírodní hodnoty “ není zařazen ovocný sad p.č. 308 o výměře 1,17 ha.

 Doporučuji doplnit na parcelách 312/12-14 a 312/16 možnost vytvoření mokřadu či tůně pro

zadržení vody v krajině. 

K připomínce se nepřihlíží.   

Odůvodnění:

Ing. Jaromír Háka doručil svoji připomínku na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje dne

2.10.2018. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, vydal dne 8.10.2018 usnesení

poznamenané do spisu spis zn. ZN/504/RR/17, č.j. PK –RR/4272/18, ve které postupuje připomínky Ing.

Jaromíra  Háky,  věcně a  místně  příslušnému úřadu,  tj.  v tomto případě  Městskému úřadu Rokycany,

odboru stavebnímu.   

Lhůta pro podání připomínek v rámci společného projednání územního plánu „ pro každého “ je

stanovena v § 50 odst. 3 stavebního zákona, a to 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Doručení

veřejné vyhlášky se počítá patnáctý den ode dne jejího vyvěšení, tj. v tomto případě 22.12.2017. Lhůta

pro podání připomínek „  pro každého “  uplynula dne 22.1.2018. Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního

zákona se k později uplatněným připomínkám nepřihlíží. V tomto případě byly připomínky  podány dne

2.10.2018, tj. po lhůtě stanovené v 50 odst. 3 stavebního zákona.     

8)  Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka, IČO 70889953, Denisovo nábřeží 14 301 00 Plzeň č.j.

MeRo/1044/OST/18, ze dne 5.2.2018.   

 zn. 6196/2018-342/Če SP -2017/15912

Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54

odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších

předpisů máme k uvedenému návrhu územního plánu Němčovice připomínky:

a) Požadujeme v grafické části územního plánu zakreslit všechny toky (otevřená koryta vodních 

toků, zatrubněná koryta vodních toků, dočasné vodní toky, a HOZ), které jsou evidovány 

v Centrální evidenci vodních toků  ( zdroj: Ministerstvo zemědělství: http://voda.gov.cz/portal/cz/

- evidence ISVS, Aplikace, CEVT) – viz. situace.  

b) Textové části ÚP bude doplněna koncepce zásobování pitnou vodou (str.4).   

K připomínce se nepřihlíží.   

Odůvodnění:

Lhůta pro podání připomínek v rámci společného projednání územního plánu „ pro každého “ je

stanovena v § 50 odst. 3 stavebního zákona, a to 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Doručení

veřejné vyhlášky se počítá patnáctý den ode dne jejího vyvěšení, tj. v tomto případě 22.12.2017. Lhůta

pro podání připomínek „  pro každého “  uplynula dne 22.1.2018. Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního

zákona se k později uplatněným připomínkám nepřihlíží. V tomto případě byly podány připomínky  dne

5.2.2018, tj. po lhůtě stanovené v 50 odst. 3 stavebního zákona.     

Pořizovatel však sděluje, že do textové části územního plánu předložené k veřejnému projednání

konanému dne 9.1.2020 na str. 5  byla doplněna koncepce zásobování pitnou vodou v k.ú. Němčovice a

v k.ú. Olešná.     

Do koordinačního výkresu návrhu územního plánu, který je součástí odůvodnění územního plánu

budou zakresleny všechny vodní toky (otevřená koryta vodních toků, zatrubněná koryta vodních toků,

občasné vodní toky a HOZ), které jsou evidovány v Centrální evidenci vodního toku tedy, i ty toky a

jejich části, které nemají své parcelní vymezení.

9) Česká geologická služba, správa oblastních geologů, IČO 00025798 Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

č.j. MeRo/1007/OST/ 18, ze dne 2.2.2018.   

            Vyjádření č. ČGS-441/17/1333*SOG-441/846/2017

Návrh  územního  plánu  Němčovice  musí  respektovat  legislativní  předpisy  týkající  se

poddolovaných území, neboť tyto objekty se ve sledovaném území vyskytují. Do textové části návrhu ÚP

navrhujeme přidat zmínku o existenci poddolovaného území Břasy-Stupno-Vranovice-Újezd u Radnic

(ID1163) a doporučujeme vyznačit území s ložiskovou prognózou do územně plánovací dokumentace.

Česká Geologická  služba dále  sděluje,  že  nemá v řešeném území  žádné zájmy,  ani  zde nevlastní  či

nespravuje žádná zařízení, pro něž by bylo třeba vytvářet podmínky k jejich ochraně.   

K připomínce se nepřihlíží.   

Odůvodnění:

Lhůta pro podání připomínek v rámci společného projednání územního plánu „ pro každého “ je

stanovena v § 50 odst. 3 stavebního zákona, a to 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Doručení

veřejné vyhlášky se počítá patnáctý den ode dne jejího vyvěšení, tj. v tomto případě 22.12.2017. Lhůta

pro podání připomínek „  pro každého “ uplynula dne 22.1.2018. Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního

zákona se k později uplatněným připomínkám nepřihlíží. V tomto případě byly podány připomínky  dne
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2.2.2018, tj. po lhůtě stanovené v 50 odst. 3 stavebního zákona.     

Pořizovatel však sděluje, že do textové části územního plánu bude údaj o poddolovaném území,

které je vyznačené v koordinačním výkresu územního plánu, který je součástí  odůvodnění územního

plánu a byl předložen k veřejnému projednání územního plánu doplněn.   

10)  ČEPS,  a.s.,  IČO  25702556,  Elektrárenská  774/2,  101  52  Praha  10,  zn.  830/17/18880,  č.j.

MeRo/9852/OST/ 17, ze dne 28.12.2017.   

Požadujeme  zapracovat  do  příslušných  kapitol  textové  části  a  vymezit  v grafické  části  jako

koridor  rozvojový  záměr  zdvojení  a  posílení  přenosové  schopnosti  stávajícího  vedení  400 kV,  které

spojuje TR Hradec u Kadaně (k.ú. Rokle) TR Chrást (k.ú. Chrást u Plzně a Dýšina) ve stávající trase.   

Připomínce bylo vyhověno.

Odůvodnění:

Pořizovatel sděluje, že koridor pro zdvojení vedení 400 kV, které spojuje TR Hradec u Kadaně

(k.ú. Rokle) TR Chrást (k.ú. Chrást u Plzně a Dýšina) je vyznačen ve výkresech grafické části, které byly

součástí návrhu územního plánu v rámci veřejného projednání. Tento koridor je řešen v rámci kapitoly

technická infrastruktura textové a grafické části návrhu územního plánu, která byla předložena v rámci

veřejného projednávání. Koridor je převzat a zpřesněn podle požadavků nadřazených nástrojů územního

plánování, tj. ZÚR PK a PÚR ČR.  

Uplatněné připomínky po veřejném projednání návrhu územního plánu konaném dne 9.1.2020 : 

11)Obec Němčovice, IČO 00573922, Němčovice č.p. 37a,  338 29 Němčovice č.j. MeRo/389/OST/ 20, ze

dne 10.1.2020.   

Pozemek 281/26 upřesňuje rozsah lokality 17 (rozšíření technického odpadového dvora). 

Odůvodnění:

Rozsah  lokality  je  upraven  tak,  aby  po  oddělení  pozemku  bylo  možno  bezproblémově

obhospodařovat sousední ZPF.     

Připomínce se vyhovuje.  

Odůvodnění: 

Obec Němčovice  na  základě  předloženého  návrhu geometrického  plánu č.  223-105/2019,  ve

kterém je vyznačené dělení pozemku parc. č. 281/11 v katastrálním území Němčovice požaduje rozšíření

lokality č. 17, tj. zastavitelná plocha specifikovaná jako „ Plocha technické infrastruktury. “  Na základě

stanoviska Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, jako orgánu ochrany ZPF, se kterým

byla projednána změna rozsahu zastavitelné plochy č. 17 bude připomínce obce Němčovice vyhověno a

dojde k navýšení rozsahu zastavitelné plochy č. 17. Na základě vyjádření pověřeného zastupitele bude

oddělená část pozemku parc. č. 281/11 v katastrálním území Němčovice  odkoupená obcí Němčovice.

V návrhu  geometrického  plánu  č.  223-105/2019  je  oddělená  část  pozemku,  která  bude  použita  pro

rozšíření lokality č. 17 označena jako parc. č. 281/26  v katastrálním území Němčovice.    

12)Občanské sdružení Přátelé Horní Berounky, IČO 22719679, Jana Palacha 689/19, 278 01 Kralupy

nad Vltavou č.j. MeRo/434/OST/ 20, ze dne 13.1.2020.   

Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice na pozemcích p.č. 1000/43 a 1015/4, na

pozemcích v k.ú. Olešná u Radnic.

Nesouhlasíme se zařazením stavby, Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice na

pozemcích p.č. 1000/43  a 1015/4 v k.ú. Olešná u Radnic do územního plánu obce Němčovice a žádáme

tedy o její vypuštění (lokalita 27 tohoto návrhu územního plánu Němčovice). 

Odůvodnění:

Zařazení uvedené stavby do územního plánu odporuje politice územního rozvoje (textová část

bod b1), neboť nepřijatelným způsobem zasahuje do krajinného rázu údolní Nivy řeky Berounky, která

představuje  přírodně  nejhodnotnější  území  celého  regionu.  Dále  namítáme,  že  stavba  je  ohrožením

celého údolí, protože spodní hrana lávky – spíše mostu je projektována pouze 1 m nad hladinu průtoku

100leté  vody a  nájezdy  na lávku představují  nebezpečnou přehradu i  menším povodním.  Z pohledu

povodně v roce 2002 jsou obě tyto překážky neúměrnou hrozbou. Navrhujeme místo této lávky zařadit do

územního plánu výstavbu – obnovení historického přívozu cca 100 m nad jezem Pod Žikovem.

Dále namítáme, že stavba lávky je nadbytečná vzhledem k tomu, že v zásadách územního rozvoje

Plzeňského  kraje  je  plánovaná  stavba  mostu  přes  Berounku,  která  je  umístěná  cca  250  m  od  ní.

Namítáme dále, že výstavba lávky a její zahrnutí do návrhu územního plánu je významnou hrozbou pro

zvláště chráněné živočichy a ničí migrační koridor avifauny nad tokem Berounky.

K připomínce se nepřihlíží.  

Odůvodnění:

Občanské  sdružení  Přátelé  horní  Berounky podalo  v rámci  veřejného  projednávání  územního

plánu Němčovice námitky s odůvodněním. Ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona specifikuje toho,

kdo může podat námitky proti návrhu územního plánu, tj. pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
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návrhem řešení,  oprávněný  investor  a  zástupce  veřejnosti.  Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  Občanské

sdružení Přátelé horní Berounky nemůže podat námitky proti návrhu územního plánu projednávaném v

veřejném projednání, ale  může  jako „ každý “ v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona

podat  připomínky.  Z výše  uvedeného  důvodu  budou  námitky  Občanského  sdružení  Přátelé  horní

Berounky vyhodnoceny jako připomínky.          

Stavba lávky přes řeku Berounku byla již umístěna pravomocným územním rozhodnutím, které

vydal  věcně  a  místně  příslušný  stavební  úřad,  tj.  Městský úřad  Radnice,  stavební  odbor.  Občanské

sdružení Přátelé horní Berounky jako účastník územního řízení podalo námitky proti umístění stavby, a

poté proti vydanému územnímu rozhodnutí v rámci zákonem určené lhůty podalo odvolání. Námitky

proti územnímu rozhodnutí podané občanským sdružením Přátelé horní Berounky vypořádal příslušný

stavební úřad. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, územní rozhodnutí o umístění

stavby v souladu § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn,  potvrdil.

Územní rozhodnutí  o umístění stavby  „ Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice  “

nabylo dne 31.5.2018 právní moci. V současné době vede věcně a místně příslušný speciální stavební

úřad, tj. v tomto případě Městský úřad Rokycany, odbor dopravy řízení o povolení stavby  pod spis. zn.:

MeRo/9416/OD/20. Z výše uvedeného vyplývá, že není možné vyhovět námitkám občanského sdružení

Přátelé horní Berounky, jelikož v dané věci je již vydané pravomocné územní rozhodnutí pro umístění

dané stavby a v současné době je vedeno stavební řízení ve věci povolení stavby „ Lávka přes Berounku

a cyklotrasa Němčovice – Čivice. “ 

Územní plán navrhuje napojení lávky přes předmětné pozemky v nezbytné délce cca 50-60 m a

též v minimální šířce koridoru v místě, kde druhém břehu lávka navazuje na stávající přístupovou cestu

k chatám. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve své textové části uvádějí možnost vytváření

územních  podmínek  pro  vyšší  využití  rekreačního  potenciálu  území  nejen  v  přímé  vazbě  na  řeku

Berounku, ale také v rámci širšího území včetně rozvoje cyklostezek, hipostezek a pěších tras. K tomu

vytváří územní podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti území a rozvoji infrastruktury cestovního

ruchu.

K umístění  lávky  neměli  připomínek  dotčené  orgány  z hlediska  ochrany  přírody  ani  jako

vodoprávní úřady, a to Městský úřad Rokycany odbor životního prostředí a Krajský úřad Plzeňského

kraje odbor životního prostředí. Proti umístění lávky a nájezdů k lávce neměl připomínek ani správce

toku, tj. tomto případě Povodí Vltavy s.p.

Podle článku 14 PÚR je nutno přírodní a krajinné hodnoty jako zde např. údolí Berounky chránit,

neboť jsou hodnotné též jako turistické atraktivity a jejich ochrana má být „  provázána s potřebami

ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. “ Je zřejmé, že vymezení

koridoru pro lávku umožňující  přístup veřejnosti  k přírodním hodnotám v bezprostředním okolí  řeky

tento článek naplňuje a z hlediska veřejných zájmů ochrany přírody a krajiny byl návrh ÚP Němčovice

projednán  a  odsouhlasen  příslušnými  dotčenými  orgány.  Konkrétní  technické  řešení  záměru  není

předmětem územního plánu, protože překračuje jeho podrobnost danou v § 43 stavebního zákona.

Připomínky  vyplývající  ze  stanovisek  a  vyjádření  dotčených  orgánů a  organizací  uplatněných

v     rámci veřejného projednání  . 

13)Krajský  úřad  Plzeňského  kraje,  odbor  životního  prostředí,  Škroupova  18,  306  13  Plzeň  č.j.

MeRo/375/OST/ 20, ze dne 10.1.2020. 

č.j. PK-ŽP/17889/19 ze dne 19.11.2019  

Stanovisko k návrhu územního plánu obce Němčovice pro veřejné projednávání.       

Krajský úřad požaduje úpravu zákresu hranice regionálního biocentra RB 1233 Rybárna na

jihovýchodním okraji tak, aby byla v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.

Konkrétně se jedná o zvětšení rozlohy regionálního biocentra.  

Stanovisku se vyhovuje.

Odůvodnění: 

V návrhu územního plánu Němčovice dojde k úpravě zákresu regionálního biocentra RB 1233

Rybárna. Podkladem pro úpravu územního plánu budou Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.  

14) Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad   pro

Plzeňský kraj, nám Generála Píky 2110/8, Východní předměstí, 326 00 Plzeň č.j. MeRo/583/OST/ 20,

ze dne 15.1.2020.

zn. SPU 011279/2019, ze dne 19,11.2019       

Stanovisko k návrhu územního plánu Němčovice. 

Státní  pozemkový  úřad  s návrhem  územního  plánu  Němčovice  souhlasí  za  níže  uvedených

podmínek:

 Bude respektován Plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Olešná u Radnic.

 Budou zachována stávající přístupové cesty a sjezdy na zemědělské pozemky. 

 Budou zakresleny,  jako technická infrastruktura (samostatně)  stavby vodních děl  -  hlavní

odvodňovací zařízení.

Stanovisku se vyhovuje.
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Odůvodnění: 

Návrh  územního  plánu  respektuje  a  bude  o  po  jeho  úpravách  respektovat  Plán  společných

zařízení komplexní pozemkové úpravy Olešná u Radnic.

Podkladem  pro  zpracování  návrhu  územního  plánu  Němčovice  byly  mapové  podklady,  tj.

katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa České republiky a Mapa České republiky. Na základě výše

uvedených  podkladů  jsou  v návrhu  v územním  plánu  přeneseny  hranice  jednotlivých  pozemků  dle

katastrální mapy. V návrhu územního jsou tedy vymezeny přístupové cesty k zemědělským pozemkům

pokud  jsou  vyznačeny  v katastrální  mapě  a  mají  samostatné  parcelní  číslo.  Textová  část  návrhu

územního  plánu  dále  umožňuje  např.  na  zemědělských  plochách  umístění  související  dopravní

infrastruktury s hlavním využitím dané plochy, což je v tomto případě zajištění zemědělské funkce. 

Do výkresu technické infrastruktury budou zakresleny stavby vodních děl a hlavní odvodňovací

zařízení pokud se budou se v daném území nacházet.

15)  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 č.j. MeRo/12065/OST/ 19, ze

dne  10.12.2019.   

Stanovisko zn. MPO 90300/2019 -  bez připomínek.

16)Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Škroupova    18,

306 13 Plzeň č.j. MeRo/11937/OST/ 19, ze dne 5.12.2019.   

Sdělení č.j. PK-KPP/4615/19  k oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Němčovice: 

Krajský úřad Plzeňského kraje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu není k vydání

stanoviska v uvedenému návrhu územního plánu příslušný.

17)Český telekomunikační úřad, odbor pro západočeskou oblast Husova 2727/10 pošt. př. 273,         305

73 Plzeň č.j. MeRo/11957/OST/ 19, ze dne 6.12.2019.   

Stanovisko č.j. ČTÚ- 49 683/2019-634  – bez námitek.

18) Sekce  nakládání  s majetkem  Ministerstva  obrany,  odbor  ochrany  územních  zájmů  a  státního

odborného dozoru č.j. MeRo/221/OST/ 20, ze dne 7.1.2020.   

     Stanovisko spis. zn.: 112985/2019-1150-OÚZ-LIT  – bez námitek.

19)  Ministerstvo životního prostředí,  odbor výkonu státní správy III.  17. Listopadu 1926/1,  301 00

Plzeň  č.j. MeRo/553/OST/ 20, ze dne 15.1.2020.   

     Stanovisko č.j. MZP/2020/520/90– bez námitek.

20)     Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň č.j.

MeRo/443/OST/ 20, ze dne 13.1.2020.   

Stanovisko č.j. KHSPL 30190/21/2019 ze dne 9.1.2020   – bez námitek a připomínek.

21) Česká geologická služba, správa oblastních geologů, IČO 00025798,  Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

č.j. MeRo/418/OST/ 20, ze dne 13.1.2020.   

 Vyjádření č. ČGS-441/19/910*SOG-441/0928/2019

ČGS  požaduje  respektování  legislativních  předpisů  týkajících  se  poddolovaných  území  a

ložiskových prognóz neboť  tyto  objekty  se  v katastrálním území  Němčovice  vyskytují.  ČGS navrhuje

přidat zmínku o existenci poddolovaného území Břasy - Stupno – Vranovice - Újezd u Radnic (ID1163) a

doporučila vyznačit území s ložiskovou prognózu Lhotka u Radnic do územně plánovací dokumentace.

Připomínce se vyhovuje. 

Pořizovatel  sděluje,  že  poddolované  území  Břasy  -  Stupno  –  Vranovice  -  Újezd  u  Radnic

(ID1163) je již vyznačené v koordinačním výkresu, který je součástí odůvodnění územního plánu a byl

předložen v rámci veřejného projednání územního plánu. Ložisková prognóza Lhotka u Radnic bude  do

územně plánovací dokumentace  doplněna pokud bude zasahovat do k.ú. Němčovice nebo k.ú. Olešná. 

22)      Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka, IČO 70889953,  Denisovo nábřeží 14 301 00 Plzeň

č.j. MeRo/12134/OST/ 19, ze dne 11.12.2019.

Zn. PVL-81384/2019/340Ha

      PVL-21331/2019/Sp

Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54

odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších

předpisů máme k uvedenému návrhu územního plánu Němčovice připomínku:         

             Do odůvodnění územního plánu (koordinační výkres) budou zakresleny všechny vodní toky (otevřená

koryta vodních toků, zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a HOZ), které jsou evidovány
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v Centrální  evidenci  vodního  toku  (zdroj:  portál  Ministerstva  zemědělství  http://eagri.cz/pablik/Web

/mze/voda/aplikace/cevt.html), tedy i ty  toky a jejich části, které nemají své parcelní vymezení.

Trasy  vodních  toků  v digitální  podobě  (formát  .shp)  jsou  ke  stažení  na  portálu  Ministerstva

zemědělství: http://voda .gov.cz/portal/cz/-záložka Evidence ISVS vodní toky – ke stažení.

Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, nejsou mezi

sledované jevy vodní toky zařazeny přímo, ale patří mezi významné krajinné prvky (jev 23a) ze zákona

č.  114/1992 Sb.,  o  ochraně přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů  – blíže  vyspecifikováno

v metodickém návodu „Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí. “ 

Při vymezování ploch je nezbytné akceptovat existence vodního toku, jeho přirozené inundační

území, případně pramennou část. Požadavek na zakreslení toků je v souladu s cíli územního plánování –

předcházení konfliktů a vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj. Pokud v územním

plánu nejsou k dispozici data o vodních tocích, nelze zajistit úkoly územního plánování tak, jak jsou

uvedeny v ustanovení § 19 stavebního zákona.    

Připomínce se vyhovuje.  

Odůvodnění:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, je zapsán na portále veřejné správy Plzeňského

kraje v seznamu oprávněných investorů v souladu § 23a stavebního zákona. Z výše uvedeného důvodu

měl  možnost  v souladu  s ustanovením  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  podat  v rámci  veřejného

projednávání námitky proti návrhu územního plánu.      

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, tuto možnost nevyužil a  proti návrhu územního

plánu podal připomínku. Pořizovatel toto akceptoval a připomínce vyhovuje. Do koordinačního výkresu

návrhu územního plánu, který je součástí odůvodnění územního plánu budou zakresleny všechny vodní

toky (otevřená koryta vodních toků, zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a HOZ), které

jsou evidovány v Centrální evidenci vodního toku tedy, i ty toky a jejich části, které nemají své parcelní

vymezení. 

Připomínky uplatněné k opakovanému veřejnému projednání dne 24.6.2021

Opakované veřejné projednání se uskutečnilo dne 24.6.2021. V rámci opakovaného veřejného

projednání územního plánu nebyly vzneseny žádné připomínky k návrhu územního plánu Němčovice. 

2. Grafická část odůvodnění

a) výkres širších vztahů 1 : 50 000

b) koordinační výkres 1 : 5 000

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
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C. POUČENÍ

Proti  územnímu  plánu  Němčovice,  vydanému  formou  opatření  obecné  povahy  nelze  podat

opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

D. ÚČINNOST

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

............................................... .............................................................

Jaroslav Galbavý Karel Ferschmann

místostarostka obce starosta obce

45


