Akce “Územní plán Horní Lukavice“ byla spolufinancována z Programu stabilizace a obnovy venkova

Obsah územního plánu
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e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
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- jméno a příjmení oprávněné úřední osoby
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2. Grafická část územního plánu

odst. 3 stavebního zákona,

a) výkres základního členění území

c2.4) s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53

b) hlavní výkres – b1) urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny

odst. 3 stavebního zákona,

b) hlavní výkres – b2) dopravní a technická infrastruktura

c2.5) s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54

c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

odst. 3 stavebního zákona,

32
32
32

c2.6) s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu
B. Odůvodnění územního plánu

v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,

1. Textová část

c3) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje

32

a) postup pořízení
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(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
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b) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4 a 5, §53 stavebního zákona
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c4) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení,

32

b1) výsledek přezkoumání podle odstavce 4
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c5) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní

b1.1) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

18

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.,

b1.2) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických

32

d) rozhodnutí o námitkách, včetně samostatného odůvodnění rozhodnutí

a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,

19

(viz § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.)

37

b1.3) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

20

e) vyhodnocení připomínek (§ 172 odst. 4 SŘ)

42

20

2. Grafická část odůvodnění

b1.4) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozpor
b2) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace

a) výkres širších vztahů

o výsledcích tohoto hodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

24

b) koordinační výkres

b3) stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5

24

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu

24

C. Poučení

44

24

D. Účinnost

44

b4) sdělení, jak bylo stanovisko podle §50, odst. 5 stavebního zákona zohledněno s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
b5) komplexní odůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty (odůvodnění
koncepce zpracovatelem)
b6) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch

30

c) odůvodnění dle vyhlášky 500/2006 Sb. v platném znění

30

c1) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

30

c2) vyhodnocení splnění požadavků zadání

30

c2.1) vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované
zkráceným postupem

30

c2.2) se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v
případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,

32

c2.3) s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51
2

A. ÚZEMNÍ PLÁN

- občanské vybavení-sport (OS)
- vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP)

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

- vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně (PZ)

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

- zeleň ochranná a izolační (ZO)

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

- smíšené obytné venkovské (SV)

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

- doprava silniční (DS)

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění

- doprava drážní (DD)

vydává

- technická infrastruktura-vodní hospodářství (TW)
- výroba lehká (VL)
ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LUKAVICE

- výroba zemědělská (VZ)
- smíšená výrobní-obchodu a služeb (HK)

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

- vodní a vodohospodářské-vodní toky a plochy (WT)
- zemědělské (AZ)

využití území a vydaných územních rozhodnutích a stavebních povolení k datu 1.3.2020. Vyznačeno je ve

- lesní (LE)

všech grafických přílohách územního plánu.

- přírodní (NP)
- smíšené nezastavěného území (MN)

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Na území obce se bude rozvíjet sídelní útvar Horní Lukavice jako kompaktní venkovské sídlo.
Jeho základní funkcí bude funkce bydlení doplněná funkcemi, které základní funkci podporují.

c1) urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce vychází z předchozí ÚPD. Stěžejním prvkem řešení územního plánu je

Další funkcí rozvíjenou v obci je ekonomická základna obce. Ta bude tvořena provozy drobného a

návrh trasy přeložky silnice I/27 západně od zastavěného území obce. Územní rozvoj je navržen

živnostenského podnikání v plochách smíšených obytných a výroby a služeb a dále využitím bývalého

přednostně na plochách již vymezených v předchozí ÚPD navazujících na stávající zastavěné území. Jsou

vojenského areálu západně od zastavěného území obce.

využity proluky v zastavěném území západně od stávající silnice I/27 až po úroveň stávající zástavby

Zásadním zásahem do volné krajiny na území obce je výstavba přeložky silnice I/27 (obchvat obce
vedený západně od zastavěného a zastavitelného území obce).
V obci byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, nejsou proto navrhovány změny v
uspořádání volné krajiny.

vymezenou na západě a dále v pokračování této zástavby severním směrem až k ploše krajinné zeleně při
silnici III/18036 do Chlumčan. Podél zastavěného a zastavitelného území je po obvodě sídla navržena
účelová komunikace. Na východním okraji obce se jedná o dostavbu volných stavebních pozemků ve
stávající lokalitě bydlení. Další plochy se nachází v proluce zastavěného území na jižním okraji u
Panského rybníku a na severním okraji zastavěného území východně od stávající silnice I/27.

c) urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Územní plán na území obce vymezuje plochy zastavěného a zastavitelného území s rozdílným
způsobem využití:

Pro rozvoj ekonomické základny jsou vymezené plochy na severu zastavěného území u silnice
III/18036 (plocha je od sousedních ploch smíšených obytných oddělena ochrannou zelení)a na jihu při
silnici I/27.
Navržena je plocha čistírny odpadních vod na jižním okraji obce při Lukavickém potoce. Pro

- bydlení individuální (BI)

přístup k ČOV je navržena obslužná komunikace navazující na místní komunikaci v původním

- rekreace individuální (RI)

zemědělském areálu.

- občanské vybavení veřejné (OV)

c2) zastavitelné plochy

- občanské vybavení komerční (OK)

Z1 – bydlení individuální
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Z2 - bydlení individuální

- místní komunikace pro přístup k ČOV (lokalita Z14)

Z3 - bydlení individuální

- účelová komunikace po západním obvodu zastavěného území obce (lokality Z17, Z18, Z19)

Z5 - bydlení individuální

- komunikace pro pěší a cyklisty do Dolní Lukavice (lokalita Z20)

Z6 - bydlení individuální
Z7 – bydlení individuální

Podmínky využití koridoru dopravní infrastruktury

Z8 – bydlení individuální
Z9 – smíšené obytné venkovské

Koridor dopravní infrastruktury (vymezený nad plochami RZV z nadřazené dokumentace)
1. Hlavní využití:

Z10 – smíšené obytné venkovské

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

Z11 – smíšené obytné venkovské

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

Z12 – smíšené obytné venkovské

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

Z13 – smíšené obytné venkovské

příslušných ploch s rozdílným způsobem využití.

Z14 – doprava (místní komunikace)

2. Regulace využití území vymezeném koridorem:

Z15 – technická infrastruktura (ČOV)

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

Z16 – bydlení individuální

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

Z17 – doprava (účelová komunikace)

uvedení do provozu stavby, pro kterou je koridor vymezen.

Z18 – doprava (účelová komunikace)

3. Křížení koridorů:

Z19 – doprava (účelová komunikace)

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

Z20 –doprava (komunikace pro pěší a cyklisty do Dolní Lukavice)

jejich vzájemnou koordinaci.

Z21 – technická infrastruktura (vodní zdroj)

4. Rozsah koridoru:

Z22 – doprava silniční ( přeložka silnice I/27 - obchvat Horní Lukavice )

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

c3) plochy přestavby
P1 – smíšené obytné venkovské

d2) technická infrastruktura
Zásobování vodou

c4) plochy sídelní zeleně
Územní plán ponechává stávající plochy sídelní zeleně, které jsou součástí ploch veřejných
prostranství. Nové plochy sídelní zeleně nejsou vymezeny

Zůstává zachováno zásobování vodou bývalého zemědělského areálu(územním plánem
vymezeného pro lehkou výrobu) a plocha lehké výroby na místě bývalého vojenského areálu.
Navrženo je zásobování vodou z veřejného vodovodu. Voda bude do obce přiváděna novým
přívodním řadem z navrženého vodního zdroje západně od zastavěného území. Na trase přívodního řadu

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

do obce bude umístěn vodojem a úpravny vody. Distribuční rozvody budou vodovodu v zastavěném a

pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro její umísťování

zastavitelném území obce budou vedeny v plochách dopravy a veřejných prostranství.

d1) dopravní infrastruktura
Vymezeny jsou:
CNZ1 – koridor úprav železniční tratě č. 183 (koridor vymezený nad plochami s rozdílným způsobem

Nakládání s odpadními vodami
Navrženo je vybudování oddílné kanalizace se zaústěním splaškové kanalizace do čistírny

využití převzatý z nadřazené dokumentace)

odpadních vod na jižním okraji sídla při Lukavickém potoce. Do realizace ČOV bude nakládání s

- přeložka silnice I/27 - obchvat Horní Lukavice (lokalita Z22)

odpadními vodami řešeno:
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- odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby,do vodoteče.. (Za domovní ČOV
lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.)

Spoje
Nejsou navrhována nová zařízení spojů, je však možné jejich umísťování v plochách
nezastavěného území v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití.

- jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV). Není přípustné jejich vyvážení na plochy ZPF.
V rekreační lokalitě Na Hůrce budou odpadní vody čištěny v domovních čistírnách nebo jímány do
nepropustných jímek a vyváženy na ČOV. Vyvážení na plochy ZPF je nepřípustné
Srážkové vody budou vsakovány v místě, pouze při nemožnosti zasakování budou odváděny

Zásobování teplem
zůstává zachována stávající koncepce s preferovaným využíváním zemního plynu, případně
tepelných čerpadel.

dešťovou kanalizací a otevřenými strouhami do místních vodotečí. Doporučena je jejich akumulace a
využití (zálivka, užitková voda).

d3) nakládání s odpady
Zůstává zachována stávající koncepce.

Zásobování elektřinou
 V řešeném území je vedena trasa vedení velmi vysokého napětí ve směru severojižním po východním

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich

okraji obce směřující do rozvodny Přeštice. Toto vedení nemá k obci přímý vztah, pouze svým

využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před

ochranným pásmem omezuje využití dotčeného území.

povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

 Předmětné území je zásobováno elektrickou energií z vedení vn napěťové hladiny 22kV. Z tohoto

Územní plán na území obce vymezuje v nezastavěném území koridory a plochy s rozdílným

vedení je samostatnými odbočkami napojeno šest stávajících transformačních stanic na katastru obce.

způsobem využití:

Nadřazenou transformovnou je rozvodna 110/22 kV Přeštice. Venkovní i kabelové vedení VN 22kV

- koridory dopravní infrastruktury

bude zástavbou včetně ochranných pásem respektováno.

- plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky a plochy (WT)

 Při stavbě obchvatu silnice I/27 bude dotčeno stávající venkovní vedení vn 22kV. Na tomto vedení
budou provedeny úpravy a přeložky, které řeší PDS.
 Stávající distribuční transformační stanice budou s postupující realizací navržené výstavby posilovány
až po maximálně typový výkon, nově lokalizované trafostanice jsou navrženy na okrajích současně

- plochy zemědělské (AZ)
- plochy lesní (LE)
- plochy přírodní (NP)
- plochy smíšené nezastavěného území (MN)

zastavěného území v blízkosti plánované zástavby rozvojových ploch bydlení.
 Pro realizaci výstavby v obci jsou navrženy výše jmenované úpravy a doplnění rozvodného zařízení vn,
tj. vn přípojek k trafostanicím TSA a TS-B.
 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.

e1) krajina
Zůstává zachován charakter krajiny. Pro ochranu

zastavěného území obce před přívalovými

srážkami jsou navržena opatření pro zadržení vody v krajině a zpomalení odtoku přívalových srážek.
Vymezeny jsou:
K1 – plochy vodní a vodohospodářské (vodní nádrž)
K2 – plochy vodní a vodohospodářské (retenční nádrž)
K3a, K3b – plochy vodní a vodohospodářské (revitalizace vodoteče)
Pro zlepšení přírodních podmínek a hodnot krajiny jsou navrženy:
K6 – plochy smíšené nezastavěného území (revitalizace území po těžbě cihlářských jílů)

Zásobování plynem
Nové zastavitelné plochy budou napojeny na stávající středotlaký rozvod zemního plynu.

Na jižním okraji zastavěného území mezi zastavitelnou plochou a výrobním areálem je po obou
stranách vodoteče navržena ochranná zeleň:
K4 – zeleň ochranná a izolační
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K5 – zeleň ochranná a izolační

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

e2) územní systém ekologické stability

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

ÚSES byl převzat z podkladů zpracovaných firmou Geovision, s.r.o. (RNDr. Hájek, 2013). V

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

souladu se stanoviskem dotčeného orgánu (Odbor životního prostředí MÚ Přeštice) Funkční je část ÚSES

přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních

na západním okraji území obce (prvky v plochách lesních a navazující na území sousedních obcí). V

podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury

převažující zemědělské krajině se jedná o prvky navržené, jejich realizace bude postupná s naplňováním

zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

komplexních pozemkových úprav.
Regulace využití ploch prvků ÚSES

f1) regulativy využití ploch

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

Podmínky regulace využití ploch zastavitelného území mohou být v konkrétních zastavitelných

autochtonních druhů, probírky, samovolná sukcese, zatravnění apod.), pěstování invazivních rostlin či

plochách vymezených územním plánem upřesněny nebo využití omezeno v doplňujících regulativech

plantáží dřevin (rychle rostoucí dřeviny, vánoční stromky a pod.)

těchto konkrétních ploch, viz kapitola „f4) doplňující regulace zastavitelných ploch, podmínky

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

prostorového uspořádání zastavitelných ploch“ „f5) doplňující regulace ploch přestavby, podmínky

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

prostorového uspořádání ploch přestavby“ a „f6) doplňující regulace ploch změn v krajině“ územního

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

plánu.

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

Bydlení individuální (BI)

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

1. Hlavní využití-plochy převážně rodinných domů s dominantní funkcí bydlení, doplněné občanskou

ohrazení

vybaveností místního významu, při zachování kvality obytného prostředí a pohody bydlení. Součástí
plochy mohou být dále pozemky veřejných prostranství, místní dopravní a technické infrastruktury, zeleně

e3) prostupnost krajiny
Je zajištěna systémem místních a účelových komunikací v krajině. Součástí přeložky silnice I/27
bude i propojení účelových komunikaci přes trasu přeložky.

a malých vodních ploch a toků.
2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:
- rodinné domy
- vedlejší stavby sloužící k zajištění kvality bydlení (zahradní altány, zimní zahrady, bazény, garáže pro

e4) protierozní opatření
Protierozní opatření jsou součástí provedených komplexních pozemkových úprav. Územní plán

vlastní potřebu)
- veřejná prostranství

vymezuje plochy pro vodní nádrže zachycující přívalové srážky a zpomalující jejich odchod do

- zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu tohoto území

Lukavického potoka (lokalita K1) a zachytávající srážky z přeložky silnice I/27 (lokalita K2).

- chov domácích zvířat, ne však pro komerční účely
3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat

e5) rekreace
Není přípustný vznik nových rekreačních objektů a lokalit v nezastavěném území obce.

- zařízení občanské vybavenosti a sportu sloužící převážně obsluze tohoto území s výjimkou pozemků pro
budovy obchodního prodeje o výměře větší než 100 m 2 pokud svým charakterem a negativními vlivy
nenarušují kvalitu obytného prostředí a slouží pro potřeby plochy
- 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
- chov domácího zvířectva pro komerční účely
6

- zařízení občanské vybavenosti, služeb a sportu, která by mohla potenciálně narušit kvalitu obytného

kultury, veřejné správy a ochrany obyvatelstva (integrovaného záchranného systému). Součástí plochy

prostředí

mohou být dále pozemky veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury, zeleně a malých

5. Podmínky prostorového uspořádání

vodních ploch a toků pro uspokojování potřeb území, vymezeného danou funkcí.

- nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní zástavby a

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky:

respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa, krajinný ráz

- staveb pro výchovu a vzdělávání

- maximální podíl zastavění v zastavitelných plochách 25%

- zdravotnictví, sociální péče a péče o rodinu

- minimální podíl zeleně v zastavitelných plochách 50%

- kultury

- maximální výška zástavby bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, maximálně jsou však

- pro ochranu obyvatelstva

přípustná 2 nadzemní podlaží bez možnosti využití podkroví nebo přízemní objekty s možností využití

- pro veřejné stravování a ubytování s limitem maximálně 20 lůžek v objektu

podkroví

- služeb
- vědy a výzkumu
Rekreace individuální (RI)

- lázeňství

1. Hlavní využití-plochy zahrnují převážně pozemky staveb pro rodinnou rekreaci zpravidla

- veřejné administrativy

soustředěných do chatových lokalit. Součástí plochy mohou být pozemky související dopravní a technické

- hřbitovy, krematoria

infrastruktury, lokální veřejná prostranství, zeleň a malé vodní plochy a toky.

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

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

dostatečné odstavné plochy pro vozidla návštěvníků

- pozemky pro rekreační objekty

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

- zařízení sportu pro potřeby těchto ploch

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

- veřejná prostranství

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

-zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch

- zařízení výrobních služeb, která by mohla narušit funkčnost plochy

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

5. Podmínky prostorového uspořádání

- garáže pro obsluhu tohoto území, pokud nenarušují charakter území a kvalitu prostředí

- maximální podíl zastavěné plochy v zastavitelných plochách - 60% z celkové plochy pozemku

- v rekreační lokalitě Na Hůrce jsou nové stavby, přístavby a úpravy stávajících objektů podmíněny

- minimální podíl zeleně - 15% z celkové plochy pozemku

vyřešením nakládání s odpadními vodami (domovní ČOV, jímky vyvážené na ČOV)

- maximální výška zástavby v zastavitelných plochách - 10 metrů (možné i vyšší, pokud je to z

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

technických nebo provozních důvodů nutné, podmínkou je posouzení vlivu na krajinný ráz

- veškeré výrobní aktivity
- chov domácích zvířat pro komerční účely

Občanské vybavení komerční (OK)

- chov drobného zvířectva

1. Hlavní využití-plochy pro umístění staveb a zařízení komerční občanské vybavenosti pro

5. Podmínky prostorového uspořádání

administrativu, služby, ubytování, stravování, výstavní plochy a areály, nákupní a zábavní centra a dále

- v lokalitě Hůrky maximální zastavěná plocha 30 m2

kulturu, zdravotnictví a rehabilitaci - většinou plošně rozsáhlé areály s vysokými nároky na dopravní

- přízemní objekty s možností využití podkroví

obsluhu. Součástí plochy mohou být veřejná prostranství, zeleň a vodní plochy, parkovací plochy i
hromadné garáže s motoristickými službami včetně nezbytné související dopravní a technické

Občanské vybavení veřejné (OV)

infrastruktury.

1. Hlavní využití-plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti zahrnující druhy veřejné

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

vybavenosti v oblastech výchovy a vzdělávání, sociálních služeb a péče o rodinu, zdravotních služeb,

- zařízení komerčního občanského vybavení (například maloobchod, služby a pod.)
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- stavby pro veřejné stravování a ubytování s limitem maximálně 20 lůžek v objektu

Vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP)

- související plochy dopravní infrastruktury včetně parkovacích ploch, hromadných garáží a

1. Hlavní využití-plochy vybraných veřejných prostranství obvykle s prostorotvornou a komunikační

motoristických služeb

funkcí – s převážně zpevněným povrchem, např. náměstí, tržiště, významné komunikace, bulváry, nábřeží,

- související plochy a zařízení technické infrastruktury

korza a promenády s předpoklady pro zajištění komfortu a bezbariérového pohybu pěších.

3. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky pro:

- zařízení výroby a výrobních služeb, která by mohla narušit funkčnost plochy

- obslužné komunikace včetně související technické infrastruktury

4. Podmínky prostorového uspořádání

- pěší a cyklistické komunikace

- maximální podíl zastavěné plochy - 60% z celkové plochy pozemku

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

- minimální podíl zeleně - 15% z celkové plochy pozemku

- veřejnou zeleň, parky

- maximální výška zástavby - 10 metrů (možné i vyšší, pokud je to z technických nebo provozních důvodů

- vodní plochy

nutné, podmínkou je posouzení vlivu na krajinný ráz

- ochrannou zeleň
- prostory pro sběr tříděného odpadu a bioodpadu

Občanské vybavení-sport (OS)

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

1. Hlavní využití-plochy pro umístění sportovních a tělovýchovných zařízení jako jsou např. sportovní

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

stadiony, hřiště, haly, tělocvičny, plavecké bazény a areály, rehabilitační zařízení. Tyto plochy mohou

plochy a nebrání její hlavní funkci.

zahrnovat i zařízení maloobchodní, veřejného stravování a ubytování s přímou vazbou na hlavní náplň

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

území a dále vodní plochy a toky, plochy zeleně a nezbytné související dopravní a technické
infrastruktury.

Vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně (PZ)

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

1. Hlavní využití-plochy vybraných veřejných prostranství obvykle s prostorotvornou funkcí s převážně

- hřiště

nezpevněnými plochami přírodní i cíleně založené zeleně včetně malých vodních ploch a toků, např.

- sportovní haly, tělocvičny, víceúčelové sportovní haly

veřejně přístupné parky a zahrady v zastavěném území a v zastavitelných plochách doplněné zpravidla

- rehabilitační zařízení

systémem cestní sítě s předpoklady pro zajištění komfortu a bezbariérového pohybu pěších.

- bazény

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky pro:

- kluziště

- v nezbytném obslužné komunikace včetně související technické infrastruktury

- zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování sloužící převážně potřebám této plochy s

- pěší a cyklistické komunikace

limitem maximálně 20 lůžek v objektu

- veřejnou zeleň, parky

- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu plochy, včetně dostatečných pozemků

- vodní plochy

odstavných ploch

- ochrannou zeleň

3. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

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

- zařízení výrobních a dalších služeb, která by mohla narušit funkčnost plochy

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

4. Podmínky prostorového uspořádání

plochy a nebrání její hlavní funkci.

- maximální podíl zastavěné plochy - 15% z celkové plochy pozemku

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

- minimální podíl zeleně - 15% z celkové plochy pozemku
- maximální výška zástavby - 10 metrů (možné i vyšší, pokud je to z technických nebo provozních důvodů
nutné, podmínkou je posouzení vlivu na krajinný ráz

Zeleň ochranná a izolační (ZO)
1. Hlavní využití-plochy ochranné a izolační zeleně se vymezují v případech, kdy je potřeba zvýraznit,
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stabilizovat či založit plochu zeleně s důrazem na její izolační či ochrannou funkci v dané části území.

- minimální podíl zeleně v zastavitelných plochách 30%

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky pro:

- maximální výška zástavby bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, maximálně jsou však

- ochrannou zeleň

přípustná 2 nadzemní podlaží bez možnosti využití podkroví nebo přízemní objekty s možností využití

- technická opatření na ochranu proti hluku

podkroví

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
- související stavby dopravní a technické infrastruktury pokud nenarušují hlavní funkci plochy

Doprava silniční(DS)

4. Nepřípustné využití:

1. Hlavní využití-plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III.

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

třídy a místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou

- na ploše zeleně nesmí její další přípustné využití výrazněji snížit její hlavní způsob využití, zhoršit

zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například

podmínky pro existenci vegetace nebo omezit koncepční přístup k řešení zeleně na dané ploše.

náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních
zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a

Smíšené obytné venkovské (SV)
1. Hlavní využití-plochy

smíšené obytné venkovské se obvykle vymezují ve venkovských sídlech

nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních
komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.

zejména pro bydlení (včetně hospodářského zázemí), rodinnou rekreaci, obslužnou sféru a výrobní

2. Přípustné využití:

činnosti, včetně zemědělských, omezeného rozsahu, tak aby byla zachována kvalita obytného prostředí a

- silniční komunikace

pohoda bydlení. Součástí plochy mohou být pozemky související dopravní a technické infrastruktury,

- místní komunikace

lokální veřejná prostranství, zeleň a malé vodní plochy a toky

- účelové komunikace

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- plochy pro pěší a cyklistickou dopravu a její obsluhu

- obytné nízkopodlažní objekty

- plochy hromadné silniční dopravy (autobusové terminály a zastávky)

- garáže a další vedlejší objekty pro obsluhu tohoto území

- plochy dopravy v klidu (parkoviště, odstavná stání, garáže)

- zařízení občanské vybavenosti a sportu s limitem pro veřejné ubytování maximálně 12 lůžek

- pozemky pro součásti komunikací (mosty, náspy, plochy zářezů, doprovodná a izolační zeleň, retenční

- veřejná prostranství

nádrže)

- zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch

- související stavby technické infrastruktury

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

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

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
- zařízení zemědělské malovýroby a chov drobného zvířectva, pokud nenarušuje obytné prostředí sousedů

Doprava drážní (DD)

v dosahu možného ovlivnění

1. Hlavní využití-plochy drážní dopravy zahrnují zpravidla obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných

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

zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, například stanice,

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

zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

správních budov

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

2. Přípustné využití:

5. Podmínky prostorového uspořádání

- plochy drážní dopravy (drážní těleso včetně doprovodné zeleně)

- nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní zástavby a

- pozemky a zařízení pro drážní dopravu (nádraží, stanice, provozní budovy, depa, opravy, vozovny,

respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa, krajinný ráz

překladiště a správní budovy)

- maximální podíl zastavění v zastavitelných plochách 40%

- související stavby dopravní a technické infrastruktury
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3. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné využití v rozporu s odstavcem 2

- ochrannou zeleň a opatření na ochranu před negativními vlivy výroby
3. podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

Technická infrastruktura-vodní hospodářství (TW)

- zařízení občanské vybavenosti a služeb nezbytné pro obsluhu těchto ploch

1. Hlavní využití-samostatně vyčleněné plochy areálů zařízení na vodovodech a kanalizacích. Součástí

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

ploch mohou být dále nezbytné pozemky dopravní infrastruktury, zeleně a malých vodních ploch a toků

- pozemky pro bydlení

pro uspokojování potřeb území, vymezeného danou funkcí.

5. Podmínky prostorového uspořádání

2. Přípustné využití-plochy zahrnují pozemky pro:

- maximální podíl zastavění 60%

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

- minimální podíl zeleně 20%

- ochranná pásma vodních zdrojů

- maximální výška zástavby v zastavitelných plochách - 10 metrů (možné i vyšší, pokud je to z

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

technických nebo provozních důvodů nutné, podmínkou je posouzení vlivu na krajinný ráz

jímky a další zařízení pro nakládání s odpadními vodami)
- vodní toky a plochy pro uspokojování potřeb území

Výroba zemědělská a lesnická (VZ)

- související zařízení dopravní infrastruktury

1. Hlavní využití-plochy zemědělské nebo lesnické výroby zahrnují převážně stavby živočišné a rostlinné

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

zemědělské výroby, např. areály zemědělských služeb, zahradnictví, areály zpracování dřevní hmoty,
areály rybochovných zařízení, apod. Součástí plochy mohou být místní technická a dopravní

Výroba lehká (VL)

infrastruktura, zeleň ochranná a izolační, malé vodní plochy a toky, případně zařízení vybavenosti a služeb

1. Hlavní využití-plochy lehké výroby zahrnují převážně stavby a zařízení lehkého průmyslu Součástí

související s hlavním využitím.

plochy mohou být lokální veřejná prostranství, místní technická a dopravní infrastruktura, zeleň ochranná

Plochy se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury.

a izolační, malé vodní plochy a toky, případně zařízení vybavenosti a služeb související s hlavním

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

využitím.

- pozemky pro výrobní zařízení zemědělství

Plochy se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury.

- pozemky pro zemědělské služby

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat plochy a zařízení například pro:

- pozemky pro výrobní zařízení lesnictví

- lehké strojírenství a spotřební průmysl

- pozemky pro zpracování zemědělské produkce

- potravinářství

- pozemky pro zpracování dřeva

- výroby oděvů, obuvi

- pozemky pro chov a zpracování ryb

- spotřební elektroniky, domácích spotřebičů

- související zařízení dopravní a technické infrastruktury

- papírenství a polygrafie

- ochrannou zeleň a opatření na ochranu před negativními vlivy výroby

- farmaceutické výroby

- zařízení pro vědu a výzkum

- výrobních služeb

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

- činností spojených s provozováním sítí technické infrastruktury

- zařízení občanské vybavenosti nezbytné pro obsluhu těchto ploch

- skladování

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- drobné výroby

- pozemky pro bydlení

- služby včetně výrobních

5. Podmínky prostorového uspořádání

- zařízení pro vědu a výzkum, apod.

- maximální podíl zastavění 80%

- související zařízení dopravní a technické infrastruktury

- maximální výška zástavby v zastavitelných plochách - 12 metrů (možné i vyšší, pokud je to z
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technických nebo provozních důvodů nutné, podmínkou je posouzení vlivu na krajinný ráz

- vodní plochy (přirozené i umělé)
- odvodňovací a ochranné příkopy a zařízení

Smíšené výrobní-obchodu a služeb (HK)

- plochy pro revitalizaci vodních toků

1. Hlavní využití-plochy smíšené výrobní obchodu a služeb zahrnují převážně stavby a zařízení lehké

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

nebo drobné výroby a zařízení pro velkoobchod, případně i zařízení pro maloobchod a služby výrobní i

- související stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury

nevýrobní. Součástí plochy mohou být lokální veřejná prostranství, místní technická a dopravní

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

infrastruktura, zeleň ochranná a izolační, malé vodní plochy a toky

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

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:
- pozemky lehké a drobné výroby nevyžadující posouzení vlivů na životní prostředí podle

Zemědělské (AZ)

- pozemky skladů

1. Hlavní využití-plochy zemědělské se v řešeném území vymezují samostatně za účelem územní ochrany

- pozemky velkoobchodu a logistiky

příznivých přírodních podmínek, zejména půdních a terénních, pro jejich žádoucí zemědělské využití.

- pozemky maloobchodu včetně nákupních středisek

Intenzivní hospodaření na vymezené zemědělské ploše nesmí být ve výraznějším střetu s

- zařízení občanské vybavenosti pro obsluhu tohoto území

mimoprodukčními funkcemi zemědělského půdního fondu v řešeném území. Součástí plochy mohou být

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

jen stavby nezbytné pro obhospodařování dané zemědělské půdy. Dále mohou být součástí plochy účelové

- zařízení sportu a cestovního ruchu, pokud jejich funkce nebude narušena ostatním využitím

komunikace, izolační a doprovodná zeleň, drobné vodní plochy a toky, opatření snižující erozní ohrožení,

plochy

protipovodňová opatření, a plochy nezbytné technické infrastruktury.

- pozemky staveb pro bydlení (služební byty, byty majitelů, přechodné bydlení) při splnění hygienických

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

požadavků na kvalitu bydlení

- zemědělský půdní fond

4. Nepřípustné využití

- související dopravní a technickou infrastrukturu

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

- vodní toky a plochy

- v plochách je nepřípustné umísťovat výrobní a jiná zařízení vyjmenovaná v příloze č. 1 zákona č.

- doprovodnou zeleň účelových komunikací a vodních toků

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

- opatření na ochranu před erozí

5. Podmínky prostorového uspořádání

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

- maximální podíl zastavění 40%

opatření pro lesnictví, těžbu nerostů. Doplňková funkce bydlení a rekreace není u přípustných staveb

- minimální podíl zeleně 20%

možná

- maximální výška zástavby 10 metrů nad nejvýše položeným terénem na hranici stavby

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

Vodní a vodohospodářské-vodní plochy a toky (WT)

Lesní (LE)

1. Hlavní využití-do ploch vodních a vodohospodářských se zahrnují zejména pozemky vodních ploch,

1. Hlavní využití-plochy lesní se vymezují pro zajištění územních podmínek potřebných pro plnění

koryt vodních toků a pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. Vymezením ploch

produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa v řešeném území. Součástí plochy mohou být pozemky

vodních a vodohospodářských se zajišťují územní podmínky zejména pro nakládání s vodami, pro

staveb a zařízení lesního hospodářství; pozemky související dopravní a technické infrastruktury; drobné

ochranu před suchem nebo před škodlivými účinky vod, pro žádoucí regulaci vodního režimu území či pro

vodní plochy a toky

plnění dalších funkcí území, které stanovují právní předpisy na úseku vod a ochrany přírody a krajiny.

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- vodní toky (přirozené i umělé)

- pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství
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- vodní toky a plochy

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

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

f2) Vymezení pojmů

opatření pro zemědělství, těžbu nerostů. Doplňková funkce bydlení a rekreace není u přípustných staveb

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

možná

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

- chov včel

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

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

významnému narušení kvality obytného prostředí v dosahu možného ovlivnění nad míru přípustnou dle
platných právních předpisů a norem.

Přírodní (NP)

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

1. Hlavní využití-plochy přírodní se vymezují pro zajištění územních podmínek potřebných pro existenci a

drůbeže, králíků, holubů, ovcí, apod.

vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev v řešeném území. Do ploch přírodních se zejména

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

zahrnují plochy požívající zvláštní ochranu ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Do přírodní

komerční účely

plochy lze však také zahrnout kvalitní přírodě blízká společenstva, která dosud nepožívají zákonnou

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

ochranu, ale je žádoucí, aby v řešeném území funkce plochy přírodní plnila. Součástí plochy mohou být

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

účelové komunikace, drobné vodní plochy a toky a nezbytná liniová vedení technické infrastruktury.

rostlinné výrobě, při jejichž provozování nedochází k významnému narušení kvality obytného prostředí v

2. Přípustné využití-plochy zahrnují:

dosahu možného ovlivnění nad míru přípustnou dle platných právních předpisů a norem, vyloučen je chov

- pozemky ostatních zvlášť chráněných území

masožravých zvířat a šelem (lišky, norci a pod.)

- pozemky biocenter

Veřejné ubytování – úplatné krátkodobé ubytování v zařízeních k tomu určených, ne však ubytování

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

charakteru ubytoven.

opatření pro zemědělství,lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, veřejnou dopravní a technickou

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

infrastrukturu

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

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

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

Smíšené nezastavěného území (MN)

procentech

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

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

plochy nezastavěného území

terénu sousedícího se stavbou

2. Přípustné využití-plochy zahrnují např.:

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

- nezastavěné krajinné plochy

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

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

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

krajinotvornou funkcí)

1.5 metru nad podlahou tohoto prostoru

- mokřady, slatiny, plochy skal, sutiska a ostatní plochy přírodního charakteru
- ochrannou zeleň
- související stavby dopravní a technické infrastruktury
- stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a
opatření pro zemědělství,lesnictví, těžbu nerostů
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Limity využití

Minimální podíl zeleně

50 %

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

- ochranné pásmo transformační stanice 22/0,4 kV TS3

Specifické podmínky
Lokalita Z2

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

Funkční využití

Plochy bydlení individuální

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

25 %

Minimální podíl zeleně

50 %

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

Limity využití
Specifické podmínky

ke kterým se vztahuje

Lokalita Z3

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

Funkční využití

Plochy bydlení individuální

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

25 %

Minimální podíl zeleně

50 %

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

využití.
V zastavěném území a v zastavitelných plochách je vyloučen vznik

zařízení přechodného

ubytování a bydlení charakteru ubytoven.

Limity využití
Specifické podmínky

Ve stávajícím zastavěném území mohou zůstat funkce, které neodpovídají regulativu, pokud jejich
existence nenarušuje určenou funkci území.

Lokalita Z5

V navržených zastavitelných plochách je možnost využití a další podrobnější regulace upřesněna v
doplňující regulaci zastavitelných ploch.

Funkční využití

Plochy bydlení individuální

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

25 %

Minimální podíl zeleně

50 %

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené
obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře
nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.

V plochách s rozdílným

Limity využití

- ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a regulační stanice
VTL/STL
- ochranné pásmo silnice I/27
- oprávnění správce vodního toku k využívání pozemků do vzdálenosti 6
metrů od břehové čáry vodního toku

Specifické podmínky

- respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem VTL
plynovodu stanovené jejich správcem
- využití území v ochranném pásmu silnice pouze se souhlasem správy
silnice, po realizaci přeložky silnice I/27 se OP silnice zmenší na 15 metrů

způsobem využití v sousedství přeložky silnice I/27 – obchvat Horní Lukavice je přípustné umístění
staveb a zařízení dopravní infrastruktury související s danou přeložkou. Jedná se především o případné
dodatečné úpravy technického řešení či umístění souvisejících staveb.
f4) doplňující regulace zastavitelných ploch, podmínky prostorového uspořádání zastavitelných
ploch
Lokalita Z1

Lokalita Z6

Funkční využití

Plochy bydlení individuální

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

25 %

Funkční využití

Plochy bydlení individuální

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

25 %
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Limity využití

Specifické podmínky

Minimální podíl zeleně

50 %

Lokalita Z10

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

Funkční využití

Plochy smíšené obytné venkovské

- ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
- ochranné pásmo silnice I/27
- oprávnění správce vodního toku k využívání pozemků do vzdálenosti 6
metrů od břehové čáry vodního toku

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

40 %

Minimální podíl zeleně

30 %

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

- respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem VTL
plynovodu stanovené jejich správcem
- využití území v ochranném pásmu silnice pouze se souhlasem správy
silnice, po realizaci přeložky silnice I/27 se OP silnice zmenší na 15 metrů

Limity využití
Specifické podmínky
Lokalita Z11

Lokalita Z7

Funkční využití

Plochy smíšené obytné venkovské

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

40 %

Funkční využití

Plochy bydlení individuální

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

25 %

Minimální podíl zeleně

30 %

Minimální podíl zeleně

50 %

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

Limity využití
Specifické podmínky

Limity využití

- ochranné pásmo silnice I/27

Specifické podmínky

- posouzení negativních vlivů dopravy a realizace případných ochranných
opatření
- využití lokality nesmí ohrozit, omezit nebo narušit funkčnost
registrovaného významného krajinného prvku mezi lokalitou a silnicí
III/18036

Lokalita Z12
Funkční využití

Plochy smíšené obytné venkovské

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

40 %

Minimální podíl zeleně

30 %

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

Lokalita Z8
Limity využití

Funkční využití

Plochy bydlení individuální

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

25 %

Minimální podíl zeleně

50 %

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

Limity využití
Specifické podmínky

- posouzení negativních vlivů dopravy a realizace případných ochranných
opatření

Lokalita Z9

- ochranné pásmo komunikace

Specifické podmínky
Lokalita Z13
Funkční využití

Plochy smíšené obytné venkovské

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

40 %

Minimální podíl zeleně

30 %

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

Limity využití

Funkční využití

Plochy smíšené obytné venkovské

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

40 %

Minimální podíl zeleně

30 %

Maximální výška objektů

Přízemní objekty s možností využití podkroví

Limity využití
Specifické podmínky

- ochranné pásmo komunikace

- posouzení negativních vlivů dopravy a realizace případných ochranných
opatření

Specifické podmínky
Lokalita Z14
Funkční využití

Plochy dopravy (místní komunikace)

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

neudáno

Minimální podíl zeleně

neudáno

Maximální výška objektů

neudáno
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Limity využití

-

Specifické podmínky

-

Specifické podmínky
Lokalita Z19

Lokalita Z15

Funkční využití

Plochy dopravy (účelová komunikace)

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

neudáno

Funkční využití

Plochy technické infrastruktury (ČOV)

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

80 %

Minimální podíl zeleně

neudáno

Minimální podíl zeleně

10 %

Maximální výška objektů

neudáno

Maximální výška objektů

6 metrů

Limity využití

- ochrana vodoteče (Lukavický potok)

Specifické podmínky

-

Limity využití
Specifické podmínky
Lokalita Z20

Lokalita Z16

Funkční využití

Z20 –doprava (komunikace pro pěší a cyklisty do Dolní Lukavice)

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

neudáno

Funkční využití

Plochy bydlení individuální

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

25 %

Minimální podíl zeleně

neudáno

Minimální podíl zeleně

50 %

Maximální výška objektů

neudáno

Maximální výška objektů

8 metrů nad nejvýše položeným terénem na
hranici objektu

Limity využití

- ochranné pásmo silnice I/27
- ochranné a bezpečnostní pásmo vedení VTL plynovodu

Specifické podmínky

- respektovat podmínky ochranných a bezpečnostních pásem VTL
plynovodu stanovené jejich správcem
- využití území v ochranném pásmu silnice pouze se souhlasem správy
silnice, po realizaci přeložky silnice I/27 se OP silnice zmenší na 15 metrů

Limity využití

- ochranné pásmo silnice III/18029
- ochranné pásmo vedení VVN 110 kV

Specifické podmínky

- komunikace v šířce 2 – 3 metry v souběhu se silnicí
- doplnit alejí

Lokalita Z21
Funkční využití

Plochy technické infrastruktury (vodní zdroj)

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

neudáno

Minimální podíl zeleně

neudáno

Maximální výška objektů

neudáno

Lokalita Z17
Funkční využití

Plochy dopravy (účelová komunikace)

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

neudáno

Limity využití

Minimální podíl zeleně

neudáno

Specifické podmínky

Maximální výška objektů

neudáno

Limity využití

- vymezení ochranných pásem
- oplocení ochranného pásma 1°

Lokalita Z22

Specifické podmínky
Lokalita Z18
Funkční využití

Plochy dopravy (účelová komunikace)

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

neudáno

Minimální podíl zeleně

neudáno

Maximální výška objektů

neudáno

Funkční využití

Plochy dopravy (přeložka silnice I/27 – obchvat Horní Lukavice))

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

neudáno

Minimální podíl zeleně

neudáno

Maximální výška objektů

neudáno

Limity využití

-

Specifické podmínky

-

Limity využití
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f5) doplňující regulace ploch přestavby, podmínky prostorového uspořádání ploch přestavby

- součástí ploch i navazující revitalizace Lukavického potoka

Lokalita P1
Funkční využití

Plochy smíšené obytné venkovské

Lokalita K6

Prostorová regulace

Maximální podíl zastavění

40%

Funkční využití

Plochy smíšené nezastavěného území

Minimální podíl zeleně

30 %

Limity využití

- ochranné pásmo silnice I/27

Maximální výška objektů

přízemní objekty s možností využití podkroví

Specifické podmínky

- revitalizace vytěženého ložiska cihlářských surovin

Limity využití

-

Specifické podmínky

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

f6) doplňující regulace ploch změn v krajině

stavbám vyvlastnit

Lokalita K1

Veřejně prospěšné stavby možností vyvlastnění

Funkční využití

Plochy vodní a vodohospodářské

Limity využití

- lokální biocentrum LBC PŘ022

Specifické podmínky

- vodní plocha se zásobním prostorem pro zpomalení odtoku
přívalových srážek
- možné rozdělení do většího množství vodních ploch a tůní
- mokřadní biotop pro zajištění funkčnosti hydrofilního biokoridoru

Koridory dopravní infrastruktury (VD)
Veřejně prospěšná stavba v koridoru zahrnuje plochy dotčené stavbou a dalšími s ní souvisejícími
investicemi, např. přeložky sítí technické infrastruktury, související dopravní stavby, vyvolané terénní
úpravy, ochranná protihluková opatření apod.
VD2 – koridor úprav železniční tratě č. 183
Stavby dopravní infrastruktury (VD)

Lokalita K2

VD1 – přeložka silnice I/27 (obchvat Horní Lukavice)

Funkční využití

Plochy vodní a vodohospodářské

VD3 - místní komunikace (přístup k ČOV-lokalita Z14)

Limity využití

- ochranné pásmo silnice I/27
- ochranné pásmo vedení VN 22 kV

VD4 – účelová komunikace po západní hranici zastavěného a zastavitelného území obce (lokality Z17,

Specifické podmínky

- retenční nádrž pro zadržení přívalových srážek a povrchových vod z
přeložky silnice I/27

Z18, Z19)
VD5 – komunikace pro pěší a cyklisty do Dolní Lukavice (lokalita Z20)

Lokality K3a, K3b
Funkční využití

Plochy vodní a vodohospodářské

Stavby technické infrastruktury (VT)

Limity využití

- ochranné pásmo vedení VVN 110 kV

VT1 – čistírna odpadních vod (lokalita Z15)

Specifické podmínky

- revitalizace vodoteče
- zpomalení odtoku přívalových srážek
- zadržení vody v krajině
- doprovodná zeleň, travní porost a opatření zamezující splachu ornice
do vodoteče
- v zastavěném území ochrana před průtokem přívalových srážek a
jejich rozlitím

VT2 – hlavní sběrače oddílné kanalizace
VT3 – vodní zdroj (lokalita Z21)
VT4 – vodojem a úpravna vody
VT5 – vodovodní řad (přívod od vodního zdroje)
VT6 – transformační stanice 22/0,4 kV TS A
VT7 – transformační stanice 22/0,4 kV TS B

Lokality K4, K5

VT8 – přípojka VN pro transformační stanici TS A

Funkční využití

Zeleň ochranná a izolační

Limity využití

- ochrana vodního toku

Specifické podmínky

- podmínka pro využití plochy Z13

VT9 – přípojka VN pro transformační stanici TS B
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Veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění

2. Grafická část územního plánu

Zvyšování retenčních schopností krajiny (VR)

a) výkres základního členění území

VR1 – vodní nádrž (lokalita K1)

b) hlavní výkres – b1) urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny

VR2 – retenční nádrž (lokalita K2)

b) hlavní výkres – b2) dopravní a technická infrastruktura

VR3 – revitalizace Lukavického potoka (lokalita K3a, K3b)

c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Založení prvků územního systému ekologické stability (VU)
VU1 – lokální biocentrum LBC PŘ013
VU2 – lokální biokoridor PŘ012-PŘ013
VU3 – lokální biokoridor PŘ022-PŘ013
VU4 – lokální biokoridor PŘ021-PŘ013
VU5 – lokální biokoridor PŘ013-PŘ014
VU6 – lokální biocentrum LBC PŘ022
VU7 – lokální biocentrum LBC PŘ053
VU8 – lokální biokoridor PŘ053-PŘ022
VU9 – lokální biokoridor PŘ052-PŘ053
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
Nejsou vymezeny.
i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50, odst. 6 stavebního zákona
Kompenzační opatření nebyla požadována.
j) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
Jsou vymezeny:
R1 – plochy smíšené obytné venkovské
Podmínkou pro převod plochy do ploch zastavitelných změnou ÚP je vyčerpání vymezených
zastavitelných ploch ve funkci ploch smíšených obytných venkovských minimálně ze 70 %.
k) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické část
- 17 listů formátu A3
- 4 grafické přílohy formátu 841/1050 mm
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B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

2021. Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje jako nadřízený orgán své stanovisko ve stanovené lhůtě

1. Textová část

neuplatnil. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem i zpracovatelem vyhodnotil výsledky projednání

a) postup pořízení

a na základě tohoto vyhodnocení předal dne 23.5.2022 zpracovateli pokyny pro úpravu návrhu pro veřejné

Rozhodnutí o pořízení

projednání.

Za účelem získání legislativně závazného nástroje k účinné a účelné regulaci a koordinaci činností
v území obce, rozhodlo Zastupitelstvo obce Horní Lukavice dne 19.12.2018 o pořízení územního plánu a
jeho vydání formou opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo určilo ze svých řad zastupitele pověřeného spoluprací s pořizovatelem a
Zhotovitelem územního plánu. Pověřilo Ing. Petru Štáhlovou.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru zpracovatele územního plánu. Vybralo ing. Arch. Petra
Tauše.

Veřejné projednání
Návrh ÚP Horní Lukavice pro veřejné projednání byl předán v červnu 2022. V souladu s §52
stavebního zákona bylo oznámení o konání veřejného projednání oznámeno dne 22.7.2022, tj. 30 dnů
předem obci, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Veřejnost byla informována 15
dnů předem od doručení veřejné vyhlášky.
Veřejné projednání se konalo dne 23. 8. 2022. Z veřejného projednání, které obsahovalo zákonné
náležitosti, byl pořízen záznam, který se ukládá do spisu. Hlavní body z části dotazů veřejnosti se týkaly

Zadání

zejména problematiky záborů zemědělské půdy a navržení systému ekologické stability. Tyto a jiné dotazy

Na základě znalosti území, stávající územně plánovací dokumentace, Územně analytických

související s návrhem ÚP Horní Lukavice byly zodpovězeny nebo diskutovány se zpracovatelem, zástupci

podkladů ORP Přeštice, doplňujících Průzkumů a rozborů a požadavků obce zpracoval pořizovatel návrh

obce Horní Lukavice, dotčeným orgánem a vždy byla veřejnosti doporučena možnost na podání námitky

Zadání. Návrh zadání byl projednán s dotčenými orgány a Zadání doplněné a upravené podle stanovisek

s řádným odůvodněním. V rámci zákonné lhůty po veřejném projednání byla uplatněna stanoviska,

dotčených orgánů předal pořizovatel Zastupitelstvu obce. To schválilo Zadání pro územní plán 24.7.2019

připomínky a námitky. V souladu s §53 odst. 1. a 2. pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem

pod usnesením číslo 3.

vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval „návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek“,
který byl následně rozeslán na příslušné dotčené orgány. V zákonné lhůtě byla uplatněna pouze souhlasná

Zpracování návrhu územního plánu

stanoviska. Pořizovatel zajistil úpravu návrhu ÚP Horní Lukavice na základě pokynů vycházejících z

V souladu se schváleným zadáním zpracoval zhotovitel ÚP koncept řešení územního plánu který

výsledku projednání. Vzhledem k výše uvedenému pořizovatel přezkoumal ÚP ve smyslu §53 odst. 4, 5

předal pořizovateli a pověřenému zastupiteli ke kontrole a doplnění. Podle jejich pokynů pak zhotovitel

SZ a správního řádu, doplnil odůvodnění a předal zpracovateli k vyhotovení návrhu ÚP pro vydání.

dokončil návrh ÚP pro projednání s dotčenými orgány (společné jednání) a předal tento návrh obci Horní

Následně byl návrh ÚP předán do zastupitelstva obce k jeho vydání v souladu s § 54 SZ.

Lukavice a pořizovateli ÚP.
b) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4 a 5, §53 stavebního zákona
Projednání návrhu (společné jednání)
Pořizovatel oznámil dobu a místo společného jednání o návrhu ÚP oznámením ze dne 15.9.2021 a
veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na všech úředních deskách pořizovatele i obce od 16. 9. 2021 do
1. 11. 2021.

b1) výsledek přezkoumání podle odstavce 4
b1.1) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
Politika územního rozvoje ČR
Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR“),

schválená usnesením vlády ze dne

Společné jednání se konalo dne 4.11.2021 v zasedací místnosti Městského úřadu Přeštice.

20.7.2009, č. 929, ve znění Aktualizace č. 1 (schválená usnesením vlády ze dne 15.4.2015, č. 276),

Oznámení bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci a sousedním obcím.

Aktualizace 2 a 3 (schválené usnesením ze dne 2.9.2019, č. 629 a 630), Aktualizace č. 5 (schválená

Dotčené orgány a sousední obce byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ze

usnesením vlády ze dne 17.8.2020, č. 833) a aktualizace č. 4 (schválená usnesením vlády ze dne

společného jednání byl pořízen protokol a prezenční listina.

12.7.2021, č. 618) . Tento koncepční dokument stanovuje základní požadavky na rozvoj území ČR a

Po společném jednání byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti, které
byly předány společně s žádostí o posouzení návrhu ÚP dle § 50 odst. 5 a 7 na krajský úřad dne 8. 12.

koordinaci rozvojových záměrů na území ČR i ve vztahu k sousedním státům.
Pro území obce Horní Lukavice nejsou v Politice územního rozvoje ČR stanoveny konkrétní
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požadavky na řešení.
Obecné požadavky vyplývající z PÚR byly zpřesněny v Zásadách územního rozvoje Plzeňského
kraje.

- usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší region, rozvoj rekreace a ochranu životního
prostředí (zejména v území překryvu se specifickými oblastmi SOB1 Šumava a SON2 Podhůří Šumavy) –
netýká se území obce.
Územní plán řeší pouze úkoly týkající se území obce Horní Lukavice.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
Platnou územně plánovací dokumentací kraje jsou Zásady územního rozvoje (dále jen „ZÚR“),

Limity využití území

které byly vydány formou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č.

- silnice I/27

834/08 dne 2. 9. 2008 a nabyly účinnosti dne 17.10.2008 ve znění Aktualizace č. 1, vydané dne

- železniční trať č. 183

10. 3. 2014 usnesením ZÚR č. 437/14, Aktualizace č. 2, vydané dne 10. 9. 2018 usnesením ZÚR

- ochranné pásmo II. Stupně a III. stupně vodárenského toku Úhlava

č. 815/18, a Aktualizace č. 4, vydané dne 17. 12. 2018 usnesením ZÚR č. 920/18, s účinností ode dne

- vedení VVN 110 kV

24. 1. 2019. Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace pro celé území kraje a je závazná pro

- VTL plynovod včetně regulační stanice VTL/STL

pořizování a vydávání územních plánů (včetně změn), regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Území obce leží na rozvojové ose OR3 Plzeň-Klatovy-hranice ČR (SRN). Na severu sousedí s

Záměry dle ZÚR PK

rozvojovou oblastí OB5 Plzeň.

- přeložka silnice I/27 (obchvat Horní Lukavice – VPS SD27/07)

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území

- úpravy železniční tratě č. 183 (VPS ZD183/01)

- koordinovat využití území s hlavními funkcemi této rozvojové osy – tj. dopravním propojením území a v
souladu s ochranou životního prostředí – návrh ÚP respektuje koridor přeložky silnice I/27, vzhledem ke

b1.2) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a

skutečnosti, že na stavbu již bylo vydáno platné stavební povolení, je koridor v územním plánu nahrazen

urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,

plochou dopravy v rozsahu již zahájené stavby. S ohledem na tuto stavbu jsou vymezeny i rozvojové
plochy a opatření na ochranu obytného a životního prostředí (ochranná zeleň, vodní plochy pro retenci
přívalových srážek).
- nové zastavitelné plochy vymezovat v návaznosti na stávající zástavbu – požadavek je respektován.

Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
Cíle územního plánování
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství

Úkoly pro územní plánování obcí

obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by

ohrožoval podmínky života generací budoucích.

- regulovat rozvoj zástavby s preferencí širších dopravních funkcí. Dosáhnout vyváženého územního

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním

rozvoje s ohledem na podmínky jednotlivých částí rozvojové osy – je územním plánem respektováno, pro

řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného

obec jsou stanoveny priority dalšího rozvoje zahrnující obytnou funkci s veřejnou vybaveností, zajišťující

souladu veřejných a

kvalitní život obyvatel. Umožněno je drobné podnikání, živnosti apod.

hospodářský potenciál rozvoje.

- chránit hodnoty krajiny kup a kuželů nerozšiřovat výstavbu objektů pro rodinnou rekreaci v

soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský

Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé

nezastavěném území – územní plán nepřipouští vznik rekreačních objektů ani rekreačních lokalit ve volné

záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující

krajině.

veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

- nepřipustit narušení krajinného obrazu na krajinných ohraničeních, vedutách a dominantách – netýká se

a

rozvoj území a konkretizují ochranu

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní

a

civilizační

území obce.

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání

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

krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to

s kapitolou 5 – v této dokumentaci nejsou stanoveny pro území obce Horní Lukavice konkrétní požadavky.

určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného
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území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje

specifických podmínek. V regulačních podmínkách ploch s rozdílným způsobem využití je pak upřesněn

území a míru využití zastavěného území.

rozsah možného umísťování staveb, zařízení a jiných opatření vymezených v odst. 5, § 18 stavebního
zákona.

Úkoly územního plánování
Úkolem územního plánování je zejména

b1.3) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

- zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,

Územní plán je zpracován v souladu s požadavkem Krajského úřadu Plzeňského kraje podle

- stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky

připravované metodiky pro zpracování územních plánů (ÚÚR Brno, 10/2019). V této metodice jsou

území,

akceptovány připravované úpravy stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

- prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,

Dokumentace územního plánu se tak může v detailech odlišovat od znění a požadavků platných

problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území,

právních předpisů (stavební zákon a jeho prováděcími předpisy: vyhláška 500/2006 Sb., o územně

vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

- stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání

vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky 269/2009) v

území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,

platném znění po novelizaci těchto předpisů k 1.1.2013 a metodickými pokyny MMR ČR vydanými do

- stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s

roku 2019.

ohledem na stávající charakter a hodnoty- území, f) stanovovat pořadí provádění změn v území
(etapizaci),

b1.4) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních

- vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro

právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozpor

odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,

b1.4.1) požadavky zvláštních právních předpisů

- vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,

Ochrana veřejného zdraví

- stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
- prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů

Zdrojem narušení obytného prostředí je průtah silnice I/27 obcí. Tento problém je řešen navrženou
přeložkou silnice I/27.

na změny v území,
- vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
- určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do

Civilní ochrana
území,

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

- vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy

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

záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

- zóny havarijního plánování

- regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
- uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče.
Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se

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.

zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na

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

životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na

vzniklých při mimořádné události

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Tyto cíle a úkoly územní plán plní v souladu s možnostmi území, při respektování jeho hodnota

Na území obce není předpokládána mimořádná událost doprovázená kontaminací toxickými
látkami.
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- ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

a částečně území přechodné.

Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky.
- nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Zásobování vodou cisternami. Nouzové zásobování elektrickou energií je řešeno v areálech s tímto
požadavkem. Pro obyvatelstvo a zařízení veřejného vybavení není požadováno.

Ochrana před povodněmi
Území obce není ohroženo povodněmi, na místní vodoteči není vyhlášeno záplavové území.
Vzhledem k vysokému podílu ploch ZPF, konfiguraci terénu a podílu orné půdy může dojít k ohrožení
území při přívalových srážkách, především od severu a západu.

Požární ochrana
Řešení ÚP zajišťuje základní podmínky pro požární ochranu (přístup do všech území). V obci jsou
dostatečné povrchové zdroje vody pro požární účely (stávající a navržené vodní plochy) a navržena je
výstavba veřejného vodovodu, který bude opatřen hydranty.

Ochranu území od západu řeší Přeložka silnice I/27, v jejíž stavba přeruší souvislé plochy ZPF a
svede přívalové srážky do retenční nádrže jižně od zastavěného území obce.
Od severu budou přívalové srážky odváděny Lukavickým potokem. Jeho revitalizace zpomalí
odtok přívalových srážek a zeleň, která bude součástí revitalizace spolu s opatřeními dle komplexních
pozemkových úprav přispějí k omezení splachu orné půdy. Na toku lukavického potoku nad obcí je

Obrana státu
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže

navržena vodní nádrž, jejíž funkcí kromě zadržení vody v krajině bude i zpomalení odtoku přívalových
srážek a tím i zmenšení ohrožení zastavěného území obce.

uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany:

b1.4.2) stanoviska dotčených orgánů uplatněná při projednání návrhu územního plánu
Společné jednání

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

Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů

uskutečnilo dne 4.11.2021. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci společného

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení

jednání o návrhu ÚP Horní Lukavice:

- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren

1/ Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9. P.O. BOX 18, 320 68

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

Plzeň, svým stanoviskem ze dne 16. 9. 2021, č.j. HSPM – 3499 - 28/2010 ÚPP, souhlasí.

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem

2/ Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, svým stanoviskem ze dne 15. 9.

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)

2021, č.j. MPO 604762/20121, souhlasí.

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
3/ Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, svým stanoviskem ze dne
Ochrana ložisek nerostných surovin
Na území obce se nenacházejí ložiska nerostných surovin.

2.12.2021 pod č.j. MD/37242/2021/910 souhlasí s návrhem ÚP Horní Lukavice v oblasti drážní, letecké
a vodní dopravy; souhlasí s návrhem ÚP Horní Lukavice v oblasti dopravy na pozemních komunikacích
za podmínek:

Poddolovaná území
Na území obce nejsou registrována poddolovaná území ani důlní díla.

● v koordinačním výkrese požadujeme zobrazit silniční ochranné pásmo přeložky silnice I/27 dle
ust. § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, tj. ve vzdálenosti 50m od osy přilehlého jízdního pásu přeložky silnice I/27.

Radonové riziko
Území obce je z hlediska radonového rizika bez vysokého zatížení. Převažuje území nízkého rizika

➢

Vyhodnocení: Akceptováno, požadavek bude doplněn do grafické části Koordinačního výkresu - pokyn k úpravě návrhu pro veřejné projednání
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● Podmínky pro funkční využití ploch, které sousedí s vymezeným koridorem pro přeložku silnice
I/27 (zejména plochy AZ – zemědělské), požadujeme v ÚP stanovit takové, aby umožňovaly

části pod legendu koordinačního výkresu.
➢ Vyhodnocení: Není povinnost, přesto bude v grafické části koordinačního výkresu a zá-

v přípustném, resp. podmínečně přípustném využití umístění staveb a zařízení dopravní

roveň v legendě grafickou značkou naznačeno zájmové území MO ČR.

infrastruktury související s danou přeložkou. Jedná se především o případné dodatečné úpravy
technického řešení či umístění souvisejících staveb.
➢

6/ Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, svým

Vyhodnocení: Akceptováno, požadavek bude doplněn do textové části „stanovení podmínek

stanoviskem ze dne 3.12.2021 pod č.j. PR-OŽP-VOK/65806/2021 souhlasí s návrhem ÚP Horní Lukavice

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ kap. f - pokyn k úpravě návrhu pro ve-

v oblasti státní správy v oblasti odpadového hospodářství, v oblasti státní správy lesů a v oblasti

řejné projednání

vodoprávního úřadu

4/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, svým stanoviskem ze dne
2.12.2021 pod č.j. MZP/2021/520/1202 – souhlas bez připomínek

● v oblasti ochrany přírody požaduje vyřešit kolizi návrhové plochy dopravní infrastruktury Z19
(účelová komunikace po západním obvodu zastavěného území obce) s registrovaným významným

5/ Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního

krajinným prvkem na pozemku p.č. dle KN 1831 v k.ú. Horní Lukavice, který je nutno respektovat

odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, svým stanoviskem ze dne 3.12.2021 pod č.j.

➢ Vyhodnocení: Akceptováno, zastavitelná plocha Z19 (DS) bude zrušena a bude nově vyme-

128424/2021-1150-OÚZ-PHA žádá o zapracování limitů a zájmů MO do textové i grafické části návrhu

zena na p.č. 2189, k.ú. Horní Lukavice - požadavek bude upraven na základě pokynů

územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním.

k úpravě návrhu pro veřejné projednání.

● Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
● Na celém správním území 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

● Nesouhlasí s návrhem plochy pro individuální bydlení Z4, protože je umístěna do volné krajiny,
bez návaznosti na zástavbu stávající, což není v souladu s obecnými zásadami ochrany volné
krajiny a krajinného rázu, vymezením plochy Z4 dochází ke zvyšování nežádoucí fragmentace
krajiny
➢ Vyhodnocení: zastavitelná plocha Z4 pro bydlení bude v dokumentaci pro veřejné
projednání zrušena.

- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren

● V textové části předloženého návrhu územního plánu je uvedeno, že prvky ÚSES „byly převzaty z

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

komplexních pozemkových úprav, které pro tyto prvky vymezily potřebné pozemky.“, a dále v

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)

odůvodnění je uvedeno „Vymezení prvků ÚSES bylo převzato z územně analytických podkladů.

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

Prvky ÚSES jsou vymezeny v souladu s komplexními pozemkovými úpravami, které pro tyto prvky

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)

vymezily pozemky a tím je stabilizovaly. Upraven byl pouze rozsah lokálního biokoridoru LBK

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

PŘ057-PŘ012 tak, aby nezasahoval do stávajícího výrobního areálu, ve kterém nelze dlouhodobě
zajistit jeho funkčnost“.

➢

Vyhodnocení: Výše uvedený požadavek jsou zákonem stanovená práva a povinnosti týkající

K uvedenému textu upozorňujeme, že vymezení prvků ÚSES není zcela v souladu s

se budoucích jednotlivých záměrů, což není předmětem ÚPD.

komplexními pozemkovými úpravami, protože došlo k částečné úpravě jejich vymezení dle
„Revize lokálního ÚSES“ (RNDr. Hájek, 2013), obsažené v územně analytických podkladech;

● Požadujeme však následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím

v tomto smyslu je nutno text upravit tak, aby odpovídal skutečnosti.

Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“ zapracovat i do grafické
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➢ Vyhodnocení: Akceptováno, požadavek bude upraven v textové části výroku, kap. e2)

Lukavice.

územní systém ekologické stability
2/ Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, svým stanoviskem ze dne 24.8.2022,
● Dále upozorňujeme, že zmíněná úprava lokálního biokoridoru se týká LBK PŘ052-PŘ012.

pod č.j. SPU 001074/2022, souhlasí s návrhem ÚP Horní Lukavice.

➢ Vyhodnocení: Akceptováno, požadavek bude upraven v textové části odůvodnění, kap. b5.8)
územní systém ekologické stability

3/ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, svým
stanoviskem ze dne 25.8.2022, pod č.j. PK-ŽP/11213/22, souhlasí s návrhem ÚP Horní Lukavice.

7/ Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, svým stanoviskem ze dne

●

2.12.2021 pod č.j. SPU 342345/2021 souhlasí s návrhem ÚP Horní Lukavice s uvedenou

4/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 144/65, 100 10 Praha 10, svým stanoviskem ze dne

podmínkou:

25.8.2022, pod č.j. MZP/2022/520/976, souhlasí s návrhem ÚP Horní Lukavice.

V koordinačním výkresu budou vyznačeny i zbývající linie hlavních odvodňovacích zařízení
(HOZ), která nejsou zakreslena v západní části koordinačního výkresu.
➢ Vyhodnocení: Akceptováno, požadavek na doplnění HOZ bude zakreslen v koordinačním
výkrese dle relevantně poskytnutých údajů - pokyn k úpravě návrhu pro veřejné projednání.

● Upozorňuje pouze nutnost zachování stávajících přístupových cest a sjezdů na zemědělské po-

jednání)
Sousední obce neuplatnily žádné připomínky ve stanovené lhůtě.
b1.4.5) připomínky sousedních obcí uplatněné při projednání návrhu územního plánu (veřejné
projednání)

zemky
➢

b1.4.4) připomínky sousedních obcí uplatněné při projednání návrhu územního plánu (společné

Vyhodnocení: Návrh ÚP toto neomezuje

8/ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň,
svým stanoviskem ze dne 3.12.2021 pod č.j. PK-ŽP/15976/21
● Krajský úřad, jakožto věcně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 17a písm.

V rámci řízení o ÚP nebyly sousedními obcemi uplatněny žádné připomínky.
b1.4.6) řešení rozporů
Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního
řádu při projednávání návrhu ÚP Horní Lukavice nebyly řešeny.

a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Výsledek přezkoumání návrhu ÚP Horní Lukavice

(dále jen „zákon“), na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF nesouhlasí s návrhem

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP Horní Lukavice v rozsahu a obsahu dle § 53 odst. 4 stavebního

ÚP obce Horní Lukavice z důvodu vymezení zastavitelné plochy Z4, která je vymezena bez

zákona, a konstatuje:

návaznosti na zastavěné území či jiné zastavitelné plochy a narušuje tak organizaci zemědělského

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

půdního fondu ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, aniž by byla v dokumentaci prokázána

Politika územního rozvoje

nezbytnost tohoto umístění.

- Návrh ÚP Horní Lukavice je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace

➢

Vyhodnocení: zastavitelná plocha Z4 pro bydlení bude v dokumentaci pro veřejné

č. 1, 2, 3, 4 a 5, viz část odůvodnění zpracované projektantem v kapitole b.1.1

projednání a pro vydání v obecním Zastupitelstvu zrušena.
Územní rozvojový plán
b1.4.3)

stanoviska dotčených orgánů uplatněná při projednání návrhu územního plánu

( projednání s veřejností)

Soulad s Územním rozvojovým plánem nebyl přezkoumán, neboť relevantní dokumentace zatím není
k dispozici.

1/ Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň,
svým stanoviskem ze dne 22.8.2022, č.j. SBS 37293/2022/OBÚ-06, souhlasí s návrhem ÚP Horní
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Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

dle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, vydává

- Návrh ÚP Horní Lukavice je zpracován v souladu s Aktualizacemi č.1, 2 a 4 Zásad územního rozvoje

podle § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: zadání územního plánu Horní Lukavice nemůže mít významný

Plzeňského kraje, viz část odůvodnění zpracované projektantem v kapitole b.1.1

vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán dle § 20 písm. b) a § 22

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

písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

a o změně některých

urbanistických hodnot v území a na požadavky na ochranu nezastavěného území

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve své

· Návrhem ÚP Horní Lukavice byly vytvořeny podmínky pro naplňování a respektování udržitelného

stanovisku sděluje, že návrh územního plánu Horní Lukavice není nutno posoudit z hlediska vlivů na

rozvoje území a jeho tří základních pilířů, tedy kvalitní a vyvážené životní prostředí, hospodářský rozvoj a

životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů.

soudržnost společenství obyvatel, včetně zohlednění vazeb na sousední území. Návrhem se zajišťují
podmínky pro soustavné a komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území a jsou

b3) stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5

zohledněny a sladěny veřejné a soukromé zájmy při rozvoji území a zhodnocuje se společenský a

Nebylo vydáno

hospodářský potenciál území, viz část odůvodnění zpracované projektantem v kapitole b.1.2.
b4) sdělení, jak bylo stanovisko podle §50, odst. 5 stavebního zákona zohledněno s uvedením
Soulad s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve

závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

znění pozdějších předpisů

Nebylo vydáno.

· Způsob zpracování Návrhu ÚP Horní Lukavice i stanovený postup při jeho projednání je v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a s jeho

b5) komplexní odůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty ( odůvodnění koncepce

prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., viz část odůvodnění zpracované projektantem v

zpracovatelem)

kapitole b.1.3.

b5.1) rozvojové předpoklady
Obyvatelstvo

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních

Vývoj počtu obyvatel

právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

rok

1991

2001

2011

2017

· Jedná se o standartní postup pořízení Návrhu ÚP Horní Lukavice, ve kterém se zpracovával návrh pro

počet

380

353

390

421

společné jednání dle ustanovení § 50 stavebního zákona a dále návrh pro veřejné projednání dle
ustanovení § 52 stavebního zákona. Návrh ÚP Horní Lukavice byl projednán v obou fázích s dotčenými

Věková struktura (2001)

orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů, viz odůvodnění zpracované pořizovatelem v

skupina

kap. b.1.4.6

počet absolutně
podíl v %

0-14

15-64

65 a více

celkem

41

255

52

348

11,8

73,3

14,9

100

0-14

15-64

65 a více

celkem

54

260

64

378

14,3

68,8

16,9

100

b2) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto hodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Zpráva o vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území nebyla zpracována na
základě stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova ul. 18, 306
13 Plzeň.
Koordinované stanovisko ze dne 15.3.2019, pod č.j. PK-ŽP/2511/19:
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody příslušný

Věková struktura (2011)
skupina
počet absolutně
podíl v %

Z uvedených dat je patrná tendence k mírnému růstu velikosti obce. Z rozboru demografických
údajů je patrné, že vysoký podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva postupně přechází do nejstarší
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věkové skupiny a malý podíl nejmladších není zárukou rozvoje přirozenou měnou. Vysoký podíl obyvatel

b5.2) ochrana hodnot území

ve věkové kategorii 15-64 let vytváří do budoucna předpoklad pro prudké stárnutí obyvatel s následným

Přírodní hodnoty

poklesem jeho počtu.

Krajina

Nárůst počtu obyvatel tak lze přisoudit aktivnímu saldu migrace podpořeného dobrou dopravní

Obec Horní Lukavice leží v zemědělsky využívané krajině s malým podílem lesů (větší zalesnění

dostupností Plzně, Přeštic a Chlumčan s více pracovními příležitostmi, i dostupností pozemků pro

zasahuje západní okraj katastrálního území obce). Terén je mírně zvlněný, bez výrazných výškových

výstavbu. Lze tak předpokládat výhledovou velikost obce okolo 600 obyvatel.

rozdílů. Celé území obce patří do „území se zvýšenou ochrannou krajinného rázu (oblast Plzeňská)“.

Domovní a bytový fond

Využití území

Domovní fond (údaje ze sčítání 2001)

druh pozemku

domy obydlené domy obydlené
-rodinné domy

neobydlené

neobydlené

celkem

užívané k

domy celkem

rekreaci

výměra (ha)

podíl (%)

orná půda

475,5

65,07

zahrady

14,4

1,97

ovocné sady

3,5

0,48

absolutně

114

114

41

22

155

trvalé travní porosty

37,1

5,08

podíl v %

73,5

73,5

26,5

14,2

100

zemědělská půda celkem

530

72,53

lesní plochy

138

18,89

vodní plochy

2,7

0,37

zastavěné plochy

13,9

1,90

ostatní plochy

46,1

6,31

Domovní fond (údaje ze sčítání 2011)
trvale obydlené domy obydlené
celkem

-rodinné domy

neobydlené

neobydlené

celkem

užívané k

domy celkem

rekreaci
počet absolutně

137

135

37

29

174

podíl v %

78,7

77,6

21,3

16,7

100

Ze statistických údajů je patrný vysoký podíl obydlených domů s převažujícími rodinnými domy.
Stagnuje

podíl rekreačně využívaných objektů což je dáno nízkým rekreačním potenciálem území.

Výrazně klesá podíl neobydlených domů. Po odečtení rekreačně využívaných domů se jedná většinou o
domy neobyvatelné. Vzhledem k malému počtu netvoří rezervu pro možné zvyšování počtu domů a bytů.
Jedná se o domy neobyvatelné, vyžadující zásadní přestavbu nebo asanaci a novou výstavbu.
Ekonomická základna
V obci je tvořena menšími firmami (dva autobazary, Elektro Rádl, autoklempíř, kovovýroba,
CanAgrocz s.r.o. a další provozy živnostenského či řemeslného charakteru). Přesto většina ekonomicky
aktivních obyvatel vyjíždí za prací do sousedních sídel s výraznější ekonomickou základnou (Plzeň,
Přeštice, Chlumčany, Dobřany).

celkem Horní Lukavice
730,7
100,0
Koeficient ekologické stability 0,37 Jedná se o území s maximálním narušením přírodních struktur,
základní ekologické funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy.
Chráněná území přírody
Na území obce nejsou vyhlášena chráněná území přírody. Vyhlášen je jeden registrovaný
významný krajinný prvek:
- remízek v plochách ZPF západně od zastavěného území s menšími tůňkami. Vyhlášeno pod č.j.
ŽP/12684/09
Kulturní hodnoty
Historie obce
Obec Horní Lukavice je poprvé připomínána v roce 1216.Většinu historie obce byla spojena
majetkově s Dolní Lukavicí v rámci panství různých majitelů. Jednalo se o ves s převažujícím
zemědělským hospodařením doplněnou o menší řemeslné provozy (cihelna, výroba keramiky, kovárna).
Na území obce dále existovaly další vsi. Háj (zanikla při husitských válkách) a Lomy (zanikla za
třicetileté války).
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Kulturní hodnoty

pokračování této zástavby severním směrem až k ploše krajinné zeleně při silnici III/18036 do Chlumčan.

V obci nejsou registrovány památkově chráněné objekty, zůstal však částečně zachován historický

Podél zastavěného a zastavitelného území je po obvodě sídla navržena účelová komunikace, umožňující

půdorys obce, je patrné umístnění bývalé tvrze na vyvýšeném ostrohu nad místní vodotečí při silnici do

obsluhu přilehlých ploch ZPF bez nutnosti průjezdu zemědělské techniky obcí, když obsluha od západu z

Dolní Lukavice.

ploch sousedního zemědělského půdního fondu bude po realizaci obchvatu silnice I/27 výrazně omezena a

Z hlediska historického je hodnotný objekt pozdně barokní kaple na návsi, socha sv. Jana

zčásti i vyloučena. Na východním okraji obce se jedná o dostavbu volných stavebních pozemků ve

Nepomuckého při st. silnici a dva statky na návsi se zachovalými bránami. Na místě bývalého tvrziště je

stávající lokalitě bydlení v ploše převzaté z původní dokumentace. Další plochy převzaté z původní

archeologické naleziště s doloženými nálezy. Historické jádro obce je pak registrováno jako potenciální

dokumentace se nachází v proluce zastavěného území na jižním okraji u Panského rybníku a na severním

naleziště. Veškeré zemní práce ve vymezeném území budou oznámeny předem dotčeným orgánům st.

okraji zastavěného území východně od stávající silnice I/27 (na části ploch již byla provedena parcelace,

správy a při objevu archeologických nálezů budou práce pozastaveny a nález oznámen dotčeným orgánům

zatím bez nové výstavby. Tyto plochy svým rozsahem pokrývají dlouhodobě požadavky na rozvoj obytné

dle zákona o ochraně památek k zajištění archeologického průzkumu. Tyto podmínky budou součástí

funkce v obci.

územních rozhodnutí a stavebních povolení.
Na území obce se nachází více lokalit s předpokládanými nebo doloženými archeologickými

Pro rozvoj ekonomické základny obce je možné využít jak již existujících ploch (původní
zemědělský areál při silnici do Dolní Lukavice, bývalý areál vojska západně od sídla).

nálezy a to jak v zastavěném území, tak i ve volné krajině.

Etapizace využití území nebyla v územním plánu stanovena. S ohledem na majetkové vztahy nelze
pořadí využití jednotlivých lokalit určených pro výstavbu zodpovědně stanovit.

b5.3) urbanistická koncepce
Historické jádro obce tvořené kompaktní, drobně členěnou zástavbou se nachází východně od

b5.4) koncepce uspořádání krajiny

silnice I/27 při komunikaci do Dolní Lukavice a při místní vodoteči. Na tuto zástavbu pak navazuje
novější výstavba směřující k silnici I/27. Tuto silnici pak rozvoj zastavěného území překročil a na

Do koncepce uspořádání krajiny bylo zasahováno minimálně. Z hlediska krajiny je zásadním
zásahem přeložka silnice I/27 (obchvat Horní Lukavice). Tento záměr je převzat z nadřazené ÚPD.

západním okraji sídla je realizována nejnovější výstavba.

Na převažující části nezastavěného území obce zahrnující plochy ZPF byl provedeny komplexní

Historické jádro obce tvoří venkovské usedlosti kolem menší obdélníkové návsi. Ta byla později

pozemkové úpravy, které nastavily další využití ploch ZPF. Územní plán proto do členění ploch ZPF dále

dále zmenšena vestavbou menších objektů do jejího centra. Další zástavba se postupně rozvíjela podél

nezasahuje s výjimkou vymezení vodních ploch, revitalizace Lukavického potoka a ploch ochranné zeleně

komunikací do sousedních vesnic, nejnověji pak podél státní silnice procházející severojižním směrem

(ta je součástí zastavěného území, případně na něj navazuje).

západně od návsi.

Plochy lesní nejsou návrhem ÚP dotčeny.

Další územní rozvoj nastal východním směrem severně od silnice do Dolní Lukavice. Severně od
zastavěného území pak vznikla ve druhé polovině 20. století rekreační oblast zahrnující sportoviště obce

b5.5) vodní toky a plochy

(hřiště, vodní nádrž užívaná pro koupání) a rekreační chatová osada na svazích nad místní vodotečí.
Na západním okraji území obce pak leží bývalý areál Armády ČR, dnes využívaný jako plochy
výroby, přesahující do lesních pozemků na sousedním katastrálním území Dolní Lukavice.
Urbanistická koncepce vychází z předchozí ÚPD. Stěžejním prvkem řešení územního plánu je
návrh trasy pro přeložku silnice I/27 západně od zastavěného území obce. Tato trasa tak tvoří limit dalšího
rozvoje obce. Dalším limitem územního rozvoje obce je ochrana zemědělského půdního fondu I. a II.

Obec Horní Lukavice leží v povodí Lukavického potoka, který je levostranným přítokem
významného vodního toku Úhlavy. Obec leží v povodí označeném podle základní vodohospodářské mapy
č.1-10-03-080. Prakticky celý tok Lukavického potoka je regulovaný. V obci není vyhlášeno záplavové
pásmo.
Na severu obce je na Lukavickém potoce vybudováno koupaliště, ve středu obce se nachází
Panský rybník.

třídy ochrany. Takto chráněné půdy prakticky vylučují rozvoj obce v plochách navazujících na zastavěné

Celé dnešní zastavěné území obce se nachází ve 3. pásmu ochrany vodního zdroje pro úpravnu

území obce na západě a východě. Územní rozvoj je proto navržen na plochách již vymezených v

vody Plzeň-Homolka. Území východně od státní silnice Plzeň-Přeštice leží ve 2. vnějším pásmu ochrany

předchozí ÚPD navazujících na stávající zastavěné území. Přednostně jsou využity proluky v zastavěném

tohoto zdroje vody.

území západně od stávající silnice I/27 až po úroveň stávající zástavby vymezenou na západě a dále v

31.7.1995 rozhodnutím Magistrátu města Plzně-odboru životního prostředí ŽP/4669/95-Bou.

Pásma ochrany vodního zdroje pro úpravnu vody Plzeň-Homolka byla změněna
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Navržené vodní plochy vycházejí zčásti z Územně analytických podkladů (malá vodní plocha

b5.9) regulace využití ploch

východně od zastavěného území a revitalizace Lukavického potoka). Další vodní plocha na jižním okraji
zastavěného území obce je navržena jako retenční nádrž pro přeložku silnice I/27. Územním plánem je

Koridory dopravní infrastruktury jsou vymezeny:
- plošně (koridor úprav železniční tratě), v tomto koridoru není upřesněn rozsah budoucích úprav

vymezena plocha pro vodní nádrž u koupaliště s funkcí zadržení vody v krajině i ochranu zastavěného

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

území obce při přívalových srážkách (Lukavický potok nad obcí protéká rozsáhlou plochou ZPF převážně

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

v kultuře orná půda s možným nekontrolovaným odtokem při přívalových srážkách.

znění. Upraveny byly v souladu s metodikou „Standard vybraných částí územního plánu“ uveřejněnou na
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zpracování podle tohoto standardu požaduje Odbor

b5.6) zemědělský půdní fond
Tvoří ho rozsáhlé intenzivně využívané plochy ZPF s převažujícími plochami orné půdy . Z

regionálního rozvoje Plzeňského kraje jako podmínku pro poskytnutí krajské dotace na zpracování
územního plánu.

hlediska ochrany zemědělské půdy před erozí a přívalovými srážkami je nezbytné respektovat již
vymezená opatření a plán společných zařízení vymezené v „Komplexních pozemkových úpravách“ včetně

Dále územní plán vymezuje pojmy používané v regulaci využití území a stanovuje další, specifické
limity a podmínky využití ploch.

podrobného odvodňovacího zařízení – drenážní síť, které je příslušenstvím pozemků. Vzhledem ke
skutečnosti, že navržené zastavitelné plochy byly již prověřeny v předchozí ÚPD ještě před zpracováním

b5.10) veřejná infrastruktura

KPZ, nedochází k narušení využitelnosti ploch ZPF.

b5.10.1) občanské vybavení

Na zvlášť chráněných plochách ZPF I. a II. třídy ochrany územní plán vymezuje plochy převzaté z

Zůstává zachováno stávající občanské vybavení. Ze strany obce byl uplatněn požadavek na plochu

původní ÚPD. Viz kapitola „c5) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na

pro zařízení Sboru dobrovolných hasičů. Vymezena byla plocha v centru obce. Stávající občanské

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa,“ .

vybavení vyhovuje potřebám obce vzhledem k velikosti. Požadavky na vyšší občanské vybavení plní do
značné míry sousední město Přeštice vzdálené 4 km.

b 5.7) lesní plochy
Tvoří na území obce jen menší část území (19%). Jedná se vesměs o plochy hospodářských lesů s

Stávající zařízení veřejné ho občanského vybavení zahrnuje:
- obecní úřad

převažujícími jehličnany. Územní plán do lesních pozemků nezasahuje. Vzdálenost 50 metrů od okraje

- hasičskou zbrojnici s cvičištěm

lesa se nedotýká vymezených zastavitelných ploch, stávající plochy jsou touto vzdáleností dotčeny pouze

- sportovně rekreační areál s koupalištěm

v ploše lehké výroby na místě bývalého vojenského areálu na hranici území obce

Veřejné občanské vybavení je doplněno vybavením na komerční bázi (hostinec, prodejna, služby).
Komerční zařízení menšího rozsahu mohou být umísťována v plochách smíšených obytných.

b5.8) územní systém ekologické stability
Vymezení prvků ÚSES bylo převzato z územně analytických podkladů. Prvky ÚSES jsou
vymezeny z podstatné části v souladu s komplexními pozemkovými úpravami, které pro tyto prvky

b5.10.2) dopravní infrastruktura
Koridory dopravní infrastruktury

vymezily pozemky a tím je stabilizovaly. Generel ÚSES zpracovala firma Geovision, s.r.o. (RNDr. Hájek,

Vymezeny jsou koridory dopravní infrastruktury:

2013). Funkční je část ÚSES na západním okraji území obce (prvky v plochách lesních a navazující na

- pro přeložku silnice I/27 (obchvat Horní Lukavice. Přeložka je územně stabilizovaná vydáno územní

území sousedních obcí). V převažující zemědělské krajině se jedná o prvky navržené, jejich realizace bude

rozhodnutí a stavební povolení v roce 2019), v souladu s podrobnější dokumentací již byly odděleny

postupná s naplňováním komplexních pozemkových úprav.

pozemky pro její umístění a převedeny na investora (ŘSD ČR). Koridor byl proto nahrazen vymezenou

Upraven byl pouze rozsah lokálního biokoridoru LBK PŘ052-PŘ012 tak, aby nezasahoval do

plochou stavby na již oddělených pozemcích.

stávajícího výrobního areálu, ve kterém nelze dlouhodobě zajistit jeho funkčnost. Provedená úprava

- koridor pro úpravy železniční tratě č. 183 Plzeň-Klatovy. Koridor je vymezen jako plošně vymezený. Po

zajišťuje jeho dlouhodobou funkčnost.

realizaci úprav tratě bude u ploch stavbou nevyužitých určeno změnou územního plánu využití těchto
ploch.
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Silnice

Pěší a cyklistické trasy

Obec Horní Lukavice leží 15 km jižně od Plzně na silnici I. třídy č. 27. Z průtahu této silnice obcí

Územím obce prochází cyklotrasa č. 2187 z Dolní Lukavice západním směrem na nadřazenou

odbočuje a obytnou zástavbou obce prochází silnice III/18029. V řešeném území pak na průtah I/27

cyklotrasu č. 34 (v úseku Dnešice-Dobřany s odbočující cyklostezkou do Chlumčan). Značené turistické

navazují další silnice III. třídy. Na severním okraji zástavby je to silnice III/18036 – směr Chlumčany a za

trasy se na území obce nevyskytují.

hranicí katastru kříží silnici I/27 silnice III/18040 Chlumčany – Hradčany. V zastavěném území odbočuje
ze silnice I/27 silnice III/18029 do Dolní Lukavice. Za jižní hranicí katastru je to pak silnice III/18030

V zastavěném území obce budou podle prostorových možností doplněny chodníky podél silnic a
místních komunikace třídy C.

Dnešice - Dolní Lukavice. Velké dopravní zatížení v obci je dáno tranzitní dopravou po I/27. Po realizaci
obchvatu I/27 bude stávající silnice I/27 převedena do nižší třídy.

b5.10.3) technická infrastruktura

Přeložka silnice I/27 -obchvat Horní Lukavice je vymezen jako plocha dopravy silniční v rozsahu

Zásobování vodou

vydaného stavebního povolení na oddělených pozemcích v majetku investora (ŘSD)

Stav
V obci Horní Lukavice není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z

Místní komunikace

domovních studní. Množství vody ve studních v obci není dostatečné, voda není kvalitní.

Na hlavní komunikační páteř navazuje síť dalších komunikací místních a účelových. V rámci
řešeného území vykazuje síť silnic některé lokální dopravní

závady

Vlastní zdroj vody mají bývalý zemědělský areál (územním plánem vymezený pro lehkou výrobu)

způsobené nevyhovujícími

a plocha lehké výroby na místě bývalého vojenského areálu. Tyto zdroje ulehčí požadavkům na kapacitu

šířkovými a směrovými poměry (u silnic III. třídy) a nevhodné způsoby křižovatkových napojení průtahu

veřejného vodovodu a potřebu upravované pitné vody (v plochách lehké výroby lze předpokládat výrazný

se silnicemi III. třídy a MK. Závady jsou ve značné míře ovlivněny způsobem historického vývoje

podíl spotřeby vody pro výrobní procesy).

zástavby.
Dopravní závady budou odstraněny v možnostech prostorového uspořádání. Navrženo je

Návrh

prodloužení komunikace procházející stávajícím výrobním areálem na jihovýchodním okraji sídla (bývalý

Zpracován je návrh na vybudování vodovodu. Navrženo je zásobování vodou z veřejného

zemědělský areál) k nově vymezené lokalitě pro umístění ČOV. Další místní komunikace mohou být

vodovodu. Voda bude do obce přiváděna novým přívodním řadem z navrženého vodního zdroje západně

součástí vymezených zastavitelných ploch (sloužících pro obsluhu těchto ploch).

od zastavěného území. Na trase přívodního řadu do obce bude umístěn vodojem a úpravny vody.

Po západním okraji zastavěného a zastavitelného území obce je navržena účelová komunikace
umožňující zemědělskou dopravu bez nutnosti průjezdu obytným územím obce po místních,

Distribuční rozvody budou vodovodu v zastavěném a zastavitelném území obce budou vedeny v plochách
dopravy a veřejných prostranství.

komunikacích.
Nakládání s odpadními vodami
Železnice

Stav

Na západním okraji území obce prochází železniční trať č. 183 Plzeň-Klatovy. Tato trať prochází

Obec Horní Lukavice má jednotnou kanalizační síť z betonových trub DN 300 - 600, v délce 1450

mimo zastavěné území obce. Její úpravy ve vymezeném koridoru tak nebudou mít přímý vliv na zastavěné

m a je do ní po předčištění v septicích vypouštěna odpadní voda od 3 % obyvatel. Kanalizace je ukončena

a zastavitelné území obce a to ani z hlediska kvality obytného prostředí v obci.

6 volnými výusťmi do Lukavického potoka. 97 % obyvatel je napojeno do bezodtokových jímek. Odpadní
vody jsou vyváženy na ČOV Přeštice.

Hromadná doprava osob
Je zajišťována autobusy. Nejbližší železniční zastávka Přeštice-zastávka leží ve vzdálenosti cca 2
km.

Nakládání s odpadními vodami, nevyhovuje i z hlediska ochrany vodárenského toku Úhlava (celé
území obce leží v ochranném pásmu III. stupně a část obce východně od silnice I/27 v ochranném pásmu
II. Stupně).
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Návrh

Ve výkonech transformačních stanic se ponechá rezerva pro případnou modernizaci a změnu
Navrženo je odkanalizování celého území obce oddílnou splaškovou kanalizací zaústěnou do

vytápění domácností. Příkony jsou v návrhu pouze odhadnuty, skutečné požadavky na napojení budou

čistírny odpadních vod na jižním okraji obce při Lukavickém potoce. Oddílná kanalizace v celkové délce

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

4,540 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN

částečně venkovním vedením a v nově budovaných lokalitách pak zemním kabelovým vedením. Současný

300. Součástí kanalizační sítě je ČOV na jižním okraji obce při místní vodoteči.

stav NN rozvodů nevyžaduje zásadní rekonstrukci, bude jednat pouze o posílení zejména v místech

Pro přístup k ČOV je navržena obslužná komunikace navazující na místní komunikaci v původním

napojení navrhované zástavby.

zemědělském areálu.
Do realizace ČOV bude nakládání s odpadními vodami řešeno v souladu s požadavky na ochranu

Zásobování plynem

vodárenského toku Úhlava::

V územním plánu jsou zakreslena zařízení VTL plynovodu včetně ochranných a bezpečnostních

- u stávajících staveb ponecháním současného stavu s požadavkem na vyvážení jímek na ČOV bez

pásem, regulační stanice plynu VTL/STL. Není proveden detailní zákres distribučního rozvodu p STL

možnosti vyvážení na plochy ZPF

plynovodu a přípojek po obci. Tyto rozvody jsou vedeny v plochách místních a dalších komunikací a

- odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:

veřejných prostranství. Vymezení stávajících distribučních rozvodů a jejich návrh přesahuje podrobnost

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby,do vodoteče. (Za domovní ČOV

územního plánu (bude řešeno v územních studiích, případně v dokumentaci konkrétních staveb pro

lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem.), přípustné jsou i jímky na vyvážení (s

územní řízení a stavební povolení).

vyvážením na ČOV). Není přípustné jejich vyvážení na plochy ZPF.
Srážkové vody budou vsakovány v místě, pouze při nemožnosti zasakování budou odváděny
dešťovou kanalizací a otevřenými strouhami do místních vodotečí. Doporučena je jejich akumulace a

V zastavitelných plochách dotčených ochranným nebo bezpečnostním pásmem VTL plynovodu a
regulační stanice je v doplňující regulaci těchto ploch stanovena podmínka respektování stanoviska
správce plynárenských zařízení.

využití (zálivka, užitková voda).
Zásobování teplem
Zásobování elektřinou

Je ponechána koncepce individuálního zásobování teplem pro jednotlivé stavba a areály, s

V řešeném území se nachází 4 stávající distribuční transformační stanice 22/0,4 kV pro potřeby
obce a 2 stanice odběratele.

preferencí využívání plynu a elektřiny pro zachování kvality životního prostředí (vyloučení smogových
situací při spalování pevných paliv v nevyhovujících zařízení v kombinaci s povětrnostními podmínkami.

Pro zásobování navržených lokalit bydlení je pokrytí území stávající transformačními stanicí v
řešeném správním území nedostatečné, navržena je nová stanice TS-A a TS-B.

Spoje

V lokalitách, kde dochází k návrhu zástavby budou využity navržené trafostanice, které jsou

Řešeným územím prochází trasy sdělovacích vedení spojů. Výstavba není v kolizi s trasami

vhodně umístěny a je jimi dobře pokryto zástavbové území, příkon bude navyšován se zástavbou

kabelového vedení dle zákona 458/2000Sb zejména z hlediska ochranných pásem. Stávající kabelové

navržených území až po maximální zástavbovou kapacitu trafostanic.

trasy budou respektovány dle zákona.
Jsou respektována stávající zařízení spojů. V souladu s regulačními podmínkami ploch s rozdílným

Návrhové lokality/napojení

způsobem využití je připuštěna výstavby spojových zařízení v nezastavěném území.

Z1

plochy bydlení BI

cca 100kW

z TS-3

Z5,Z6,Z16

plochy bydlení BI

cca 140kW

z TS-5

Z7

plochy bydlení BI

cca 100kW

z TS-B – návrh stanice

Z8-Z10

smíšené obytné SV

cca 90kW

z TS-6

kontejnerech rozmístěných v obci, pevný domovní odpad v odpadových nádobách u jednotlivých

P1

smíšené obytné SV

cca 10kW

z TS-3 a TS4

producentů. A následně odvážen na řízenou skládku.

Z11-Z13

smíšené obytné SV

cca 180kW

z TS-A - návrh stanice

Nakládání s odpady
Zůstane zachována stávající koncepce nakládání s odpady. Tříděný odpad bude shromažďován v

Výrobní provozy a provozovny služeb budou zajišťovat nakládání s odpady prostřednictvím
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odborných firem podle druhu produkovaného odpadu.

Navržena je komunikace pro pěší a cyklisty do Dolní Lukavice v souběhu se silnicí III/18029.
Tato komunikace vyžaduje koordinaci s územním plánem Dolní Lukavice.

b6) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch

c2) vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v

Vymezení ploch pro bydlení a smíšených obytných bylo prověřeno již v předcházející ÚPD. Část

rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem,

ploch v této dokumentaci již byla stavebně využita. U ploch smíšených obytných lze předpokládat nižší

popřípadě vyhodnocení souladu

hustotu bydlení v souvislosti s částečným využitím i pro drobné podnikání, řemeslnou výrobu, zemědělské

c2.1) vyhodnocení splnění požadavků zadání

hospodaření a komerční občanskou vybavenost v souladu s regulačními podmínkami příslušné plochy.

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

Plochy pro výrobu jsou vymezeny v menším rozsahu na severním okraji zastavěného území bez

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

narušení obytného území dopravou. Pro výrobní funkci budou využity stávající areály (bývalý areál

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

zemědělské výroby, původně vojenský areál západně od zastavěného území obce ). Plochy jsou převážně

dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na

stávající, nová rozvojová lokalita je vymezena tak, že dotváří ucelenou kompaktní zástavbu obce bez
narušení organizace zemědělské výroby.

Požadavky zadání územní plán plní v rozsahu, který odpovídá možnostem a limitům území. územní rozvoj v maximální míře respektuje předchozí ÚPD
- v obci převažuje obytná funkce

Odůvodnění požadavků na rozvojové plochy - plochy bydlení
obec

počet
počet
obyvatel stav obyvatel
návrh

Horní Lukavice 420

600

- jsou vytvořeny podmínky pro drobné podnikání, lehkou výrobu jak v plochách lehké výroby (stávající

potřeba bytů
pro
nárůst
počtu
obyvatel

počet bytů celkem
pro
řešení potřeba
nechtěného
soužití

rezerva

64

13

cca 25*

77

plochy), tak i v plochách smíšených výrobních a v plochách smíšených obytných (ekonomické využití v
souladu s regulačními podmínkami plochy)
- rekreace je přípustná v plochách bydlení, rekreace a smíšených obytných v souladu s jejich regulačními
podmínkami, zůstávají zachovány stávající účelové komunikace zajišťující prostupnost krajiny a možnost
jejího rekreačního využívání včetně řešení prostupnosti přeložky silnice I/27

* Navržené plochy pro výstavbu rodinných domů a plochy smíšené obytné umožňují podle velikosti

- je stanovena koncepce technické infrastruktury (zásobování vodou, oddílná splašková kanalizace s ČOV,

stavebních pozemků výstavbu 75 – 100 rodinných domů. Další rezervu tvoří stávající nevyužívaný

zásobování energiemi včetně návrhu transformačních stanic), vymezeny jsou potřebné plochy

domovní fond (cca 8 bytů). Lze předpokládat, že část stávajících domů bude použita pro rekreaci.

- jsou respektovány vymezené prvky ÚSES (dle plánu ÚSES a komplexních pozemkových úprav)

Rezerva tak činí cca 25 bytů. Ta může být využita pro řešení nechtěného soužití pro předpokládané

a.1) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání

zmenšování cenzovních domácností v budoucnu, případně pro nepředvídatelné změny migrace.

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch

Lze konstatovat, že plochy vymezené pro obytnou funkci vyhovují i pro dlouhodobý výhled
rozvoje obce.

- upřesnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje viz kapitola „b1.1) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem“ Odůvodnění Územního plánu Horní Lukavice

c) odůvodnění dle vyhlášky 500/2006 Sb. v platném znění

- územní plán respektuje limity využití území dle ÚAP

c1) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

- stávající zemědělský areál je vymezen jako plocha lehké výroby umožňující jeho širší využití v souladu s

Z hlediska širších vztahů jsou v územním plánu zohledněny koridory dopravní infrastruktury

již nastalým trendem

převzaté ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. To zajišťuje jejich koordinaci s vymezením na

- v urbanistické koncepci je respektován venkovský charakter sídla včetně výškové hladiny (stanoveno v

území sousedních obcí. Obdobně bylo postupováno i při vymezení prvků ÚSES. Úpravy prvků ÚSES

podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití a v doplňující regulaci zastavitelných ploch a

(jejich vymezení podle možností po pozemkových hranicích) byly provedeny pouze na území obce tak,

ploch přestavby

aby nebyla narušena vazba na sousední katastrální území.

- bylo vymezeno zastavěné území k datu 1.8.2018 (zpracování průzkumů a rozborů)
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- územní rozvoj využívá proluky v zastavěném území a plochy navazující na zastavěné území, vytváří tak

a.2.3) požadavky na veřejné občanské vybavení

kompaktní sídelní útvar s racionálním využitím dopravní a technické infrastruktury

- ponechána stávající zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního a sportovního

- ve volné krajině je vyloučen vznik nových sídelních lokalit a objektů pro bydlení a rekreaci

- vymezena plocha pro zařízení SDH Horní Lukavice

- respektována je podle možností zemědělská půda I. a II. třídy ochrany, na těchto plochách je ponechán

- v souladu s regulačními podmínkami ploch smíšených obytných a výrobních možné využití pro

pouze návrh rozvojových ploch převzatých z předchozí ÚPD. Prověřen byl požadavek veřejnosti na

komerční občanské vybavení a služby

vymezení zastavitelného území na p.p.č. 1780 v k.ú. Horní Lukavice – tomuto požadavku bylo vyhověno,
jako kompenzační opatření byly zrušeny plochy vymezené v předchozí ÚPD v rozsahu vysoce

a.2.4) požadavky na veřejná prostranství

překračujícím nově vymezené plochy. Tyto rušené plochy pokrývají s rezervou i ostatní zastavitelné

- ponechána stávající plochy veřejných prostranstvích

plochy navržené nad rámec původní ÚPD.

- v navržených lokalitách bydlení a smíšených obytných většího rozsahu budou v územních studiích

- územní plán vytváří podmínky pro zlepšení kvality obytného prostředí v obci (přeložka silnice I/27,

vymezeny plochy plnící požadavky §7, vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání

doplnění technické infrastruktury, omezení zemědělské dopravy v zastavěném území, ochranná opatření

území v platném znění

a.2)

a.3)

požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné

požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového

infrastruktury a možnosti jejích změn

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

a.2.1) požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu

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

- je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro úpravy železniční tratě č. 183 včetně regulačních

zákona

podmínek umožňujících jejich realizaci včetně doprovodných staveb a dalších opatření dle požadavků

- navržena jsou opatření pro zadržení vody v krajině a omezení negativních vlivů přívalových srážek

jejich správců (investorů)

(vodní nádrže, revitalizace Lukavického potoka)

- Koridor přeložky silnice I/27 byl v územním plánu vymezen jako plocha dopravy silniční. Důvodem je

v nezastavěném území obce jsou v regulačních podmínkách ploch nezastavěného území vyloučeny stavby

skutečnost že trasa přeložky je stabilizována. Na stavbu je vydáno platné stavební povolení a stavba byla

a zařízení podle § 18 odst. 5 stavebního zákona

zahájena.

- respektovány jsou komplexní pozemkové úpravy z roku 2009

- stávající místní komunikace jsou respektovány, doplněny jsou o přístup k ČOV a účelovou komunikací

- respektovány jsou limity využití území zajišťující ochranu přírodních hodnot, krajiny (lesa Zemědělské

po obvodu sídelního útvaru pro omezení zemědělské dopravy v zastavěném území a zajištění prostupnosti

půdy, vodních ploch a toků, rozptýlené zeleně, významné krajinné prvky, prvky ÚSES)

krajiny

- respektována jsou ochranná pásma vodárenského toku Úhlava a navržena potřebná opatření při

- v plochách bydlení a smíšených obytných budou obslužné komunikace vymezeny jako součást těchto

nakládání s odpadními vodami (oddílná splašková kanalizace, ČOV, vyloučeno vyvážení odpadních jímek

ploch v územních studiích

na plochy ZPF)

a.2.2) požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu

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

- je navržena koncepce technické infrastruktury

nutno prověřit

- zásobování vodou z navrženého vlastního zdroje na území obce
- odkanalizování odpadních vod oddílnou kanalizací na ČOV (nová splašková kanalizace, stávající poté s

Je vymezena plocha územní rezervy v souladu s konkrétními požadavky obce:
- plocha smíšená obytná na jižním okraji zastavěného území obce

funkcí kanalizace dešťové)
- bilance spotřeby elektrické energie včetně návrhu nových transformačních stanic

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

- zásobování plynem ze stávajícího STL rozvodu

pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo

- nakládání s odpady dle současné koncepce, vyloučen vznik skládek, sběrný dvůr obec nepožaduje

Vymezeny jsou veřejně prospěšné stavby a opatření pro které lze práva ke stavbám a pozemkům
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vyvlastnit:

c2.4) s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 stavebního zákona,

- koridory a stavby dopravní infrastruktury

Při pořizování nového návrhu ÚP se nepostupovalo dle výše uvedeného ustanovení.

- stavby technické infrastruktury
- opatření pro zvyšování retenčních schopností krajiny

c2.5) s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního

- opatření pro založení prvků územního systému ekologické stability

zákona,

Nejsou vymezeny stavby a veřejná prostranství s možností uplatnění předkupního práva.

Při pořizování nového návrhu ÚP se nepostupovalo dle výše uvedeného ustanovení.

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území

c2.6) s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě

podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,

Po prověření v koncepci územního plánu nejsou tyto plochy navrhovány.
e) případný požadavek na zpracování variant řešení
Varianty řešení nejsou zpracovány. Rozhodnutí o variantě zásobování vodou dle „Generelu rozvoje

Nebylo postupováno podle tohoto předpisu.
c3) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,

vodovodů a kanalizací“ bylo učiněno před zpracováním územního plánu a v něm je tak sledována již jen
varianta vodovodu napojeného na vodovod obce Chlumčany.

Územní plán vymezuje trasu komunikace pro pěší a cyklisty mezi obcemi Horní Lukavice a Dolní
Lukavice v souběhu se silnicí III/18029. Navržená komunikace bude koordinována se sousední obcí Dolní
Lukavice (pokračování na jejím území bude vymezeno v ÚP Dolní Lukavice).

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

c4) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení,

Územní plán je zpracován v souladu s požadavkem Krajského úřadu Plzeňského kraje podle

Tyto prvky územní plán nevymezuje.

připravované metodiky pro zpracování územních plánů (ÚÚR Brno, 10/2019). V této metodice jsou
akceptovány připravované úpravy stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Počet vyhotovení a

c5) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a

formát digitální verze odpovídá datovému modelu kraje a a požadavkům zadání ÚP.

pozemky určené k plnění funkce lesa,
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF)

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Nebylo požadováno zpracování „Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území“.

v územním plánu
Úvod
Územní plán Horní Lukavice (dále jen ÚP Horní Lukavice) – Vyhodnocení předpokládaných

c2.2) se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu

důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) je zpracován podle

podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,

zák.č.334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.98/1999 Sb., prováděcí

Nebylo požadováno zpracování variant řešení. Předchozí ÚPD prověřila většinu zastavitelných

vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a

ploch. Plocha pro přeložku silnice I/27 je územně stabilizován, provedeno již bylo oddělení pozemků pro

společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a

jeho realizaci v souladu s podrobnější dokumentací přeložky a stavba byla zahájena.

půdního prostředí MŽP z července 2011.
Stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany

c2.3) s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3
stavebního zákona,
Při pořizování nového návrhu ÚP se nepostupovalo dle výše uvedeného ustanovení.

zemědělské půdy je zpracováno podle Předpisu číslo 48/2011 a prováděcí vyhlášky ze dne 22.2.2011.
ÚP Horní Lukavice – Vyhodnocení předpokládaných důsledků záboru ZPF (grafická část) je
zakreslen do situace v měřítku1 : 5 000.
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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

ochranou, využitelné pro výstavbu.
4,6741 ha rozvojových ploch patří do třídy V. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované

(odvodnění, závlahy…) hranice BPEJ, třídy ochrany jednotlivých půd.

půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s nízkou
produkční schopností včetně půd, mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,

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

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.

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

Podrobnější informace o požadavcích nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany
zemědělské půdy viz. Tabulková část (Tabulka 1), která je nedílnou součástí Zemědělské přílohy.

konstatovat, že :
6,8393 ha záborových ploch patří do třídy I. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy

Charakteristika klimatického regionu

v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných, nebo jen mírně

Záborové plochy patří do klimatického regionu mírně teplého, suchého, který se označuje kódem 4

sklonitých, které je možno vyjímat ze ZPF pouze výjimečně , a to převážně pro záměry

(Symbol MT1)

související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního

Suma teplot nad + 10 °C

: 2400 - 2600

významu.

Průměrná roční teplota

: 7 – 8,5 °C

Průměrný roční úhrn srážek

: 450 – 550 mm

1,0553 ha záborových ploch patří do třídy II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které
mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve

Pravděpodobnost suchých veget. období : 30 - 40

vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné.
Zpracovatel předesílá, že záboru zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany se nebylo možné zcela

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek:

vyhnout z důvodů návaznosti na ostatní obory urbanistického plánování a že se zpracovatel snažil v rámci

Záborové plochy se rozprostírají především na ploše těchto hlavních půdních jednotek :

možností zábor těchto ploch minimalizovat. Ponechána byla pouze část ploch vymezených původním

HPJ 11 : Hnědozemě typické, černozemní, vč. slabě oglejených forem na sprašových hlínách; středně

územním plánem, významná část ploch byla vypuštěna. Došlo tak k redukci zastavitelných ploch

těžké

vymezených původní ÚPD na plochách ZPF v I. A II. třídě ochrany.

HPJ 12 : Hnědozemě, případně hnědé půdy nasycené a hnědé půdy illimerizované, včetně slabě

6,9822 ha záborových ploch patří do třídy III. Do III. třídy jsou sloučeny půdy v jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm
ochrany, které

je možno v územním plánování využít pro eventuální výstavbu.

0,5609 ha rozvojových 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.

7,8407 ha záborových ploch patří do třídy III. Do III. třídy jsou sloučeny půdy v jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které
je možno v územním plánování využít pro eventuální výstavbu.
0,7601 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

s těžší spodinou; vodní režim příznivý až vlhčí.

oglejených

forem na svahových hlínách; středně těžké, s těžší spodinou; vláhové poměry jsou

příznivé, ve

spodině se projevuje místy převlhčení.

HPJ 15 : Illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované a hnědé půdy illimerizované včetně slabě
oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí; středně těžké až těžké; s příznivým
vodním režimem.
HPJ 41 : Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách; středně těžké až těžké s různou štěrkovitostí a
kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách.
HPJ 45 : Hnědozemě oglejené na svahových hlínách se sprašovou příměsí; středně těžké, až slabě
štěrkovité; náchylné k dočasnému zamokření.
HPJ 46 : Hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy na svahových hlínách se sprašovou
příměsí; středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabě kamenité; náchylné k dočasnému
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zamokření.

Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů

HPJ 47 : Oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké, až středně skeletovité nebo slabě kamenité;
náchylné k dočasnému zamokření.
HPJ 64 : Glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé avšak zkulturněné, na různých zeminách i horninách;

Většina zastavitelných ploch vymezených územním plánem byla převzata z předcházející ÚPD.
Nově bylo vymezeno minimum ploch, které nezasahuje zvlášť chráněné plochy ZPF I. a II. třídy ochrany.
Zábor je kompenzován vypuštěním mnohonásobně větší lokality vymezené původní ÚPD též na ploše II.

středně těžké až velmi těžké; příznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnění i pro ornou půdu.

třídy ochrany. Oproti původní ÚPD byl dále redukován rozsah záboru ZPF mezi obchvatem silnice I/27 a

HPJ 67 : Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi těžké;

zastavěným územím obce v severní části navazující na zastavěné území a vypuštěny rozsáhlé plochy

zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky.

ochranné zeleně podél obchvatu (ochranná opatření proti negativním vlivům dopravy budou součástí
stavby komunikace).

Odtokové a hydrogeologické poměry
Na přehledné situaci ÚP Horní Lukavice - Zemědělská příloha je graficky znázorněno odvodnění

Bilance záboru ZPF I. a II. třídy ochrany

v obci a jejím nejbližším okolí. Znázornění je nutné brát pouze orientačně, stejně tak i údaje o investicích

U zastavitelných ploch, které zasahují zvlášť chráněné plochy ZPF v I. a II. třídě ochrany byly do

do půdy uvedené v tabulkové části. Co se dalších informací o poloze a stavu odvodnění je nutno jednat

územního plánu převzaty v plném rozsahu plochy označené:

přímo s vlastníky (eventuálně uživateli) jednotlivých pozemků, neboť odvodnění spadá do jejich správy.

Z5, Z6, Z8, Z9, Z10, Z16, Z17 a Z18 (u těchto ploch nedošlo k dohodě s majiteli a obcí o jejich vyřazení

Nicméně z předložené situace je patrno, že odtokové a hydrogeologické poměry novou výstavbou
podle předloženého návrhu zásadně narušeny nebudou.

ze zastavitelných ploch, jedná se o plochy přímo navazující na zastavěné území, v prolukách zastavěného
území a zbytkové plochy v lokalitách, na jejichž části již výstavba proběhla a jsou připravené k dalšímu
pokračování výstavby)

Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu ZPF

Redukován byl rozsah původních vymezených zastavitelných ploch v lokalitě označené: Z7

Plánovanou zástavbou ÚP Horní Lukavice dochází ve vybraných lokalitách s novým funkčním

Ostatní plochy vymezené původní ÚPD na zvlášť chráněných plochách ZPF v I. a II. třídě ochrany

využitím k celkovému záboru 20,2969 ha zemědělské půdy. Rozvojové plochy se nalézají na území

byly z vypuštěny.

jednoho katastru (k.ú. Horní Lukavice). Vhodně upraveným urbanistickým návrhem nedochází

zrušený zábor ploch dle předchozí ÚPD

k závažnému narušení organizace zemědělského půdního fondu v oblasti.

- 2,1051 ha

Návrh územního plánu tak ušetří zábor 2,1051 ha ploch ZPF v I. a II. třídě ochrany.

Podle údajů poskytnutých Katastrálním úřadem se jedná o zábor 20,8180 ha zemědělské půdy a to
v kultuře :
orná -

Celková bilance záboru ZPF
15 , 5728 ha

zábor ploch dle předchozí ÚPD

22,3500 ha
20,8180 ha

chmelnice -

0 , 0000 ha

nový zábor dle ÚP

vinice -

0 , 0000 ha

rozdíl

zahrady -

1 , 1624 ha

sady -

0 , 0000 ha

trvalé travní porosty –

4 , 0828 ha

Zábor ZPF celkem

20 , 8180 ha

Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a požadavky nových

1,5320 ha
Zábor ploch ZPF oproti předcházející ÚPD se zmenšuje o 1,5320 ha ZPF.

Soupis lokalit
k.ú. Horní Lukavice
Označení

Využití plochy

funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části

Z1,Z2,Z3,Z5,Z6

Bydlení individuální

(Tabulka 1), která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace.

Z7,Z8

Bydlení individuální

Z9,Z10,Z11,Z12,Z13

Smíšené obytné venkovské

Z14

Doprava
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Z15, Z21

Technická infrastruktura

Závěrečné posouzení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

Z16

Bydlení individuální

Z17,Z18,Z19,Z20

Doprava

dotčeny pouze vymezením prvků ÚSES a umístěním vodního zdroje (lokalita Z21). Plocha oploceného

P1

Smíšené obytné venkovské

ochranného pásma 1° vodního zdroje činí cca 400 metrů. I v této ploše mohou zůstat v omezené míře

K1,K2,K3a,K3b,

Vodní a vodohospodářské

stromy, je zde však omezeno využití plochy podmínkami ochranného pásma.

K4,K5

Zeleň ochranná a izolační

K6

Smíšené nezastavěné území

případný zábor 0,0400 ha plochy lesa považovat za odůvodnitelný.

R1

Smíšené obytné venkovské (Rezerva)

Zábor LPF celkem

Z22

Doprava silniční - přeložka silnice I/27

CNZ1

Koridor úprav železniční tratě

Územní plán nenavrhuje zastavitelné plochy v na lesních pozemcích. Lesní pozemky jsou tak

Z hlediska společenské prospěšnosti (zajištění zdroje pitné vody pro obec Horní Lukavice lze
0 , 0400 ha

Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch
Zábor ZPF celkem

Poznámka

20 , 8180 ha

Zábor vodních pl. celkem

1 , 7554 ha

Zábor ost. pl. celkem

3 , 9834 ha

- rozvojové plochy navrhovat především v územích s vybudovanou dopravní infrastrukturou, v návaznosti

Zábor PUPFL celkem

0 , 0400 ha

na stávající zástavbu a v těch územích , kde by bylo vybudování této infrastruktury nejméně nákladné.

Změna kultury (bez záboru)

0 , 0000 ha

- upřednostňovat rozvoj v prolukách a v zastavěném území

Změna kultury na PUPFL

0 , 0000 ha

Při projednávání tohoto řešení byly brány v úvahu především tyto skutečnosti :

- urbanistickým řešením zcelit jednotlivé části obce využitím ploch ZPF, které nevhodně zasahují do
organismu obce

Tabulková část

- minimálně zasahovat do ZPF, především do I. a II. třídy ochrany zemědělské půdy

Tabulka 1 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

- maximálně využít stávající areály,stávající manipulační plochy
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí
lesa (PUPFL) v územním plánu
Úvod
ÚP Horní Lukavice - Zemědělská příloha je zpracována 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 jednoho katastru (k.ú.Horní Lukavice).
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d) rozhodnutí o námitkách, včetně samostatného odůvodnění rozhodnutí viz § 172 zákona č.

potravinových biotopů četných druhů živočichů. Smyslem ochrany přírody a krajiny je především snaha o

500/2004 Sb., správní řád.)

udržení rovnováhy v krajině, ochrana všech forem života a dalších významných krajinných prvků a

Námitku podala:

přírodních hodnot.

1/ Mgr. Petra Kejmarová, 10.7.1971, bytem Raisova 16, 301 00 Plzeň, ze dne 28.7.2022 jako vlastník
pozemku parc.č. 1933 v k.ú. Horní Lukavice

Námitka 1/2:
Nesouhlasí s nově navrženou pozemní komunikací Z14, jež je navržena přes namítající vlastněné

Námitka 1/1:
Jako vlastník pozemku par.č. 1933 v katastrálním území Horní Lukavice, touto námitkou k návrhu
územního plánu žádá o změnu jeho funkčního využití a to k rekreačním účelům.

pozemky.
Odůvodnění námitky:
Namítající nemá záruky, že nebude předmětnou změnou poškozena na svých právech.

Odůvodnění námitky:
Vlastněné pozemky navazují na rekreační oblast, jsou dle KN evidovány jako ostatní plocha –
zeleň, což nebrání jejich převedení do navrženého způsobu využití – rekreace individuální.

Doporučení k rozhodnutí: zamítá se.
Odůvodnění:
S namítající, případně s jejím právním zástupcem bylo ze strany obce intenzivně v průběhu

Doporučení k rozhodnutí: zamítá se.

několika let jednáno o možnosti umístění přístupu k ČOV a vedení hlavních kanalizačních sběračů.

Odůvodnění:

Umístění budoucí ČOV bylo, dle požadavku namítající několikrát měněno, i když neleží a nikdy neležela

Pozemek parc.č. dle KN 1933 v k.ú. Horní Lukavice se dle platné územně plánovací dokumentace

na pozemcích namítající. Tyto změny umístění jsou pro obec vždy finančně i časově náročné, kdy je nutné

– Územního plánu obce Horní nachází v nezastavěném území a je zařazen do plochy zeleně veřejné.

požadované umístění projektantem spočítat, zda nové umístění vyhovuje požadavkům na parametry

Nezastavěné území ve smyslu § 2 odst. 1f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

potřebné pro umístění čistírny odpadních vod. S finálně navrženou variantou umístění ČOV, včetně

(dále jen „stavební zákon“) rozumíme souhrn pozemků, které nejsou zahrnuty do zastavěného území,

přístupové komunikace k ČOV namítající souhlasila. Nicméně další požadavky namítající nemohla již

popřípadě do zastavitelné plochy. Pozemky nacházející se v nezastavěném území mohou být fakticky

obec respektovat z důvodu možného budoucího zmaření finančních nákladů obce na přípravu celého

nezastavitelnými. Dle §18 odst. 4 stavebního zákona územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí

projektu odkanalizování obce. Po všech ústupcích obce (dohoda na částečnou úhradu na zbourání

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického

stávajících již nevyužívaných budov, dohoda na zahrnutí pozemků namítající pro cca 40 RD do územního

dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.

plánu pro bydlení, přívod přípojek vody a kanalizace až k budoucím stavebním pozemkům, geodetické

S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu

oddělení pozemků na náklady obce, změny umístění ČOV), několika jednání s namítající, jednání

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál

s právními zástupci a desítkách úprav smlouvy nakonec nedošlo k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí.

rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Po dlouholetém jednání s vlastníkem pozemku pod budoucím přístupem k ČOV a nemožnosti se

Dále bylo rozhodnuto námitce nevyhovět i na základě stanoviska dotčeného orgánu hájícího zájmy

s vlastníkem dohodnout byla obec nucena v územním plánu vymezit přístup k ČOV jako veřejně

ochrany přírody a krajiny Městského úřadu Přeštice, odbor životní prostředí k návrhu ÚP Horní Lukavice

prospěšnou stavbu s možností vyvlastnění. Vzhledem ke specifickým technickým a technologickým

pro společné jednání, který s výše uvedeným záměrem nesouhlasil z důvodu existence porostu vzrostlých

požadavkům (napojení na vodní tok, výškové poměry v území, vzdálenost od obytné části obce, atd.) na

dřevin rostoucích mimo les, které je nutno respektovat a zachovat. Výše uvedené pozemky jsou v návrhu

umístění stavby technické infrastruktury tohoto typu nemá obec jiné vhodné místo pro její umístění.

územního plánu zařazeny do plochy smíšené nezastavěného území (MN) a odpovídají stávajícímu stavu a

Vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury bylo nevrženo za účelem umožnění

vyhovující z hlediska zájmům chráněných zákonem o ochraně přírody. Případné zásahy do předmětné

přístupu k budoucí ČOV a vedení hlavních kanalizačních sběračů. Odejmutí nebo omezení vlastnického

krajinné zeleně, související s vymezením plochy rekreace, jsou zcela nevhodné, představovaly by další

práva, nebo zřízení práva odpovídající věcnému břemenu je možné, neboť veřejný zájem na dosažení

destabilizaci již tak narušené krajiny s minimem krajinné zeleně v okolí obce Horní Lukavice, která já

uvedeného účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného za náhradu. Vyřešením

zcela nedostačující kostru ekologické stability; představovaly by rovněž významný zásah do hnízdících a

odkanalizování obce dojde ke zlepšení životních podmínek všech občanů obce.
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Navrhované řešení vyhovuje technickým požadavkům stavby a v co nejmenší míře zatěžuje pozemky

podoby) výsadba doprovodné zeleně a travná porost, opatření zamezující splachu ornice do vodoteče. Na

v soukromém vlastnictví. Pozemky pro přístup k ČOV jsou již geodeticky odděleny a jsou navázány na

základě jmenovaných úprav nabývá dojmu, že se jedná o výrazný zábor její zemědělské půdy, který s ní

zpevněné plochy stávajícího zemědělského areálu.

nebyl konzultován, neměla možnost se k tomu vyjádřit a s takto razantním záborem nesouhlasí. Souhlasí,

Komunikace Z14 je v územním plánu vymezena jako veřejně prospěšná stavba s možností
vyvlastnění – koridor dopravní infrastruktury VD3 – místní komunikace (přístup k ČOV).

že v současné době je třeba retence vody v krajině. Dle názoru namítající by výše uvedené stavby měly
být umístěny na pozemcích vlastněných obcí či státem. Jelikož se jedná o stavby, které budou nedílnou
součástí vodního toku a veřejné infrastruktury a jejich provoz bude vyžadovat pravidelnou údržbu, kterou

Námitka 1/3:

by měl provádět jejich vlastník. Vzhledem k rozsahu předpokládaného záboru je nucena trvat na

Změna územního plánu v lokalitě (označené v koordinačním výkresu jako VL) dnes již

vlastnického držení a přesného umístění daného opatření, je ochotna směnit potřebnou část jejich

zemědělsky nevyužívaného objektu areálu zemědělského družstva na změnu způsobu užívání této lokality

pozemků s obcí či státem za adekvátní náhradu. V případě, že ji nebude poskytnuta záruka, že dojde

ze „smíšené výrobní – obchodu a služeb“ na „smíšené obytné venkovské“.

k směně a nebude ochráněna její vlastnická práva a nemůže a souhlasit s takto navrženou změnou a žádá o

Odůvodnění námitky:

změnu v návrhu územního plánu.

Vzhledem ke špatnému technickému stavu a způsobu využívání tohoto objektu připravuje
vypovězení smlouvy s nájemcem a vlastníkem staveb stojících na pozemcích namítající, které nejsou

Doporučení k rozhodnutí: zamítá se.

zkolaudovány a bude usilovat o jejich odstranění. Vzhledem k možnému dalšímu využití daného objektu,

Odůvodnění:

žádá opětovně v rámci veřejného projednání o projednání možnosti výše uvedené změny, která by dle
namítající umožnila další rozvoj obce.

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou

Doporučení k rozhodnutí: zamítá se.

stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Cílem

Odůvodnění:

územních systémů ekologické stability je zejména:

Vzhledem k charakteru lokality, současnému užívání a ekologické zátěži z předchozích let užívání

- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabi-

pozemků pro chov zemědělských zvířat a umístění silážní jámy není lokalita v současné době vhodná pro

lní, krajinu,

umístění území pro bydlení. Obec Horní Lukavice nedisponuje jinou vhodnou plochou pro lehkou výrobu

- zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, - zachování či podpoření rozmanitosti pů-

a případné zařízení občanské vybavenosti a služeb. Naopak vymezených rozvojových ploch pro bydlení je

vodních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).

na méně zatížených pozemcích vymezeno dostatek.
Pořízení územního plánu je výkonem samostatné působnosti obce Horní Lukavice. Je pouze a jen

Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

na zastupitelstvu obce, aby z nespočtu možných řešení území, která odpovídají zákonem stanoveným

Jedním z cílů vymezování ÚSES v územním plánu je koordinace vymezení skladebných částí ÚSES

kritériím, vybralo to, které bude nejlépe vyhovovat. Na zařazení pozemku do zastavitelných ploch není

s urbanistickou koncepcí. Umístění ÚSES determinuje primárně přírodní podmínky. Možnost korekce

právní nárok.

umístění ÚSES proto zásadně určují přírodní podmínky. Nelze tedy libovolně měnit umístění skladebných
částí ÚSES. Vymezení prvků ÚSES bylo převzato z územně analytických podkladů. Prvky ÚSES jsou vyme-

Námitka 1/4:
Nesouhlasí s navrženou revitalizací lokality K3a; K3b na pozemcích namítající
Odůvodnění námitky:
Jedná se o změnu územního systému ekologické stability: revitalizace vodoteče, zpomalení odtoku
přívalových srážek (což dle namítající znamená stavba hrází, tůní a podobných technických staveb na
vodním toku a rozvolnění daného vodního toku, který byl v historii technicky upraven do současné

zeny z podstatné části v souladu s komplexními pozemkovými úpravami, které pro tyto prvky vymezily pozemky a tím je stabilizovaly. Generel ÚSES zpracovala firma Geovision, s.r.o. (RNDr. Hájek, 2013).
Funkční je část ÚSES na západním okraji území obce (prvky v plochách lesních a navazující na území
sousedních obcí). V převažující zemědělské krajině se jedná o prvky navržené, jejich realizace bude postupná s naplňováním komplexních pozemkových úprav.
Vydaná ÚPD následně poskytuje vymezeným skladebným částem ÚSES územní ochranu. To je dů38

ležité zejména pro plochy, na kterých se skladebné části mají teprve vytvářet. Jiné využití těchto ploch než

rozvoje území a míru využití zastavěného území.

pro ÚSES může negativně narušit či ohrozit širší souvislosti a vazby systému ÚSES. Ač jsou v ÚPD vyme-

Dále bylo rozhodnuto námitce nevyhovět i na základě stanoviska dotčeného orgánu hájícího zájmy

zeny prvky ÚSES jako veřejně prospěšné opatření, vlastník pozemku nemá za povinnost toto opatření rea-

ochrany přírody a krajiny Městského úřadu Přeštice, odbor životní prostředí k návrhu ÚP Horní Lukavice

lizovat.

pro společné jednání, který s výše uvedeným záměrem nesouhlasil z důvodu existence porostu vzrostlých
Založení prvku územního systému ekologické stability (VR3, VU8) je návrhem ÚP Horní Lukavice

dřevin rostoucích mimo les, které je nutno respektovat a zachovat. Výše uvedené pozemky jsou v návrhu

zařazeno mezi veřejně prospěšná opatření nestavební povahy, sloužící k rozvoji a ochraně přírodního dě-

územního plánu zařazeny do plochy smíšené nezastavěného území (MN) a odpovídají stávajícímu stavu a

dictví; pro tato veřejně prospěšná opatření lze (v souladu s platnou metodikou územního plánování) práva

vyhovující z hlediska zájmům chráněných zákonem o ochraně přírody. Případné zásahy do předmětné

k pozemkům a stavbám vyvlastnit - § 170 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

krajinné zeleně, související s vymezením plochy rekreace, jsou zcela nevhodné, představovaly by další

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů - v případě založení prvků územního systému ekologické sta-

destabilizaci již tak narušené krajiny s minimem krajinné zeleně v okolí obce Horní Lukavice, která já

bility (VU) nikoliv formou odejmutí práv k předmětným pozemkům a stavbám, ale pouze omezením těchto

zcela nedostačující kostru ekologické stability; představovaly by rovněž významný zásah do hnízdících a

práv zřízením „ věcného břemena “, umožňujícího především potřebný přístup na pozemky za účelem

potravinových biotopů četných druhů živočichů. Smyslem ochrany přírody a krajiny je především snaha o

údržby či výsadby zeleně apod.

udržení rovnováhy v krajině, ochrana všech forem života a dalších významných krajinných prvků a
přírodních hodnot.

2/ Ing. Jiří Formánek, 16.3.1956, Příchovice č.p.163, 334 01 Přeštice, ze dne 3.8.2022 jako vlastník
pozemku parc.č. 1928 v k.ú. Horní Lukavice
Námitka:
Jako vlastník pozemku par.č. 1928 v katastrálním území Horní Lukavice, touto námitkou k návrhu
územního plánu žádá o změnu jeho funkčního využití a to k rekreačním účelům.
Odůvodnění námitky:
Vlastněné pozemky navazují na rekreační oblast, jsou dle KN evidovány jako ostatní plocha –
zeleň, což nebrání jejich převedení do navrženého způsobu využití – rekreace individuální.

3/ GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, svým stanoviskem ze dne 10.8.2022,
č.j. 5002667953 navrhují zakreslit přeložku VTL plynovodu křižující budoucí silniční obchvat obce
jihozápadně od obce jako stav stávající. Přeložka byla dokončena v loňském roce.
Doporučení k rozhodnutí: Vyhovuje se.
Odůvodnění:
Výše uvedený požadavek bude zapracován do čistopisu územního plánu na základě poskytnutých
údajů oprávněného investora. Jedná se pouze o zakreslení skutečného stavu v území.

Doporučení k rozhodnutí: zamítá se.
Odůvodnění:
Pozemek parc.č. dle KN 1928 v k.ú. Horní Lukavice se dle platné územně plánovací dokumentace
– Územního plánu obce Horní nachází v nezastavěném území a je zařazen do plochy zeleně veřejné.
Nezastavěné území ve smyslu § 2 odst. 1f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“) rozumíme souhrn pozemků, které nejsou zahrnuty do zastavěného území,
popřípadě do zastavitelné plochy. Pozemky nacházející se v nezastavěném území mohou být fakticky
nezastavitelnými. Dle §18 odst. 4 stavebního zákona územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu

4/ Jaroslav Kryvňuk, 18.3.1968 a Ljuba Kryvňuková, 4.6.1970, Strážnická 1014/38, 323 00 Plzeň, ze
dne 29.8.2022 jako vlastníci pozemku parc.č. 392/43 v k.ú. Horní Lukavice
Námitka:
Jako vlastníci pozemku par.č. 392/43 v katastrálním území Horní Lukavice, nesouhlasí
s podmínkami prostorového uspořádání, konkrétně s navrženou zastavěnou plochou pozemku 30m 2 v
lokalitě Hůrky v ploše rekreace individuální (RI).
Odůvodnění námitky:
V současné době jsou na Hůrce již rekreační objekty přesahující tuto plochu 30m 2, navrhuje proto
navýšit zastavěnou plochu na 40m2 .

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál
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Doporučení k rozhodnutí: zamítá se.

plochy s rozdílným způsobem využití. Tomuto účelu, způsobu užívání pozemku odpovídá i velikost

Odůvodnění:

rekreačního objektu 30m2, která je vzhledem k charakteru lokality dostačující.

Byl posouzen stav v území a prověřena a posouzena potřeba zvětšení zastavitelné plochy objektů

Rekreační území je charakterizováno jako zahrádkářská osada se zástavbou izolovanými

rekreace v předmětném území. Jedním z klíčových faktorů pro návrh prostorové regulace, v tomto případě

rekreačními domy. Dle informací z katastru nemovitostí je v rekreační oblasti umístěno celkem 24

konkrétně max. zastavěné plochy objektem pro individuální rekreaci, je zařazení předmětných pozemků do

rekreačních objektů, z nichž 14 rekreačních objektů má zastavitelnou plochu do 20m 2, 5 rekreačních

plochy s rozdílným způsobem využití. Tomuto účelu, způsobu užívání pozemku odpovídá i velikost

objektů má zastavitelnou plochu v rozmezí mezi 20 – 30 m2 a pouze čtyři rekreační objekty mají

rekreačního objektu 30m2, která je vzhledem k charakteru lokality dostačující.

zastavitelnou plochu v rozmezí 30 – 40 m2. Převažující zástavbou jsou dle výše uvedeného rekreační

Rekreační území je charakterizováno jako zahrádkářská osada se zástavbou izolovanými

objekty do zastavitelné plochy 20m2.

Optimální zastavěná plocha staveb pro rodinou rekreaci byla

rekreačními domy. Dle informací z katastru nemovitostí je v rekreační oblasti umístěno celkem 24

vzhledem k okolní zástavbě a charakteru celé lokality určena na max. 30m 2. Obec Horní Lukavice se

rekreačních objektů, z nichž 14 rekreačních objektů má zastavitelnou plochu do 20m 2, 5 rekreačních

omezením budování rozsáhlejších objektů rozhodla zachovat charakter místa a požadavek na kvalitní

objektů má zastavitelnou plochu v rozmezí mezi 20 – 30 m2 a pouze čtyři rekreační objekty mají

rekreaci.

zastavitelnou plochu v rozmezí 30 – 40 m2. Převažující zástavbou jsou dle výše uvedeného rekreační
objekty do zastavitelné plochy 20m2.

Optimální zastavěná plocha staveb pro rodinou rekreaci byla

vzhledem k okolní zástavbě a charakteru celé lokality určena na max. 30m 2. Obec Horní Lukavice se

Stávající čtyři rekreační objekty o zastavěné ploše větší než 30m 2, které byly povolené před
účinností nového územního plánu Horní Lukavice, tedy za rozdílných podmínek v území zůstanou v území
beze změny. Nedojde tedy dle namítajících k jejich následnému zmenšení.

omezením budování rozsáhlejších objektů rozhodla zachovat charakter místa a požadavek na kvalitní
rekreaci.
Stávající čtyři rekreační objekty o zastavěné ploše větší než 30m 2, které byly povolené před

6/ Lucie Popelíková, 30.11.1981, Koterovská 2129/88, 326 00 Plzeň, ze dne 29.8.2022 jako vlastník

účinností nového územního plánu Horní Lukavice, tedy za rozdílných podmínek v území zůstanou v území

pozemku parc.č. 392/25 v k.ú. Horní Lukavice

beze změny. Nedojde tedy dle namítajících k jejich následnému zmenšení.

Námitka:
Jako vlastník pozemku par.č. 392/25 v katastrálním území Horní Lukavice, nesouhlasí

5/ Dagmar Hummelová, 13.2.1974, Boženy Němcové 316, 334 42 Chlumčany, ze dne 29.8.2022 jako

s podmínkami prostorového uspořádání, konkrétně s navrženou zastavěnou plochou pozemku 30m 2 v

vlastník pozemku parc.č. 392/28 v k.ú. Horní Lukavice

lokalitě Hůrky v ploše rekreace individuální (RI).

Námitka:
Jako vlastník pozemku par.č. 392/28 v katastrálním území Horní Lukavice, nesouhlasí
s podmínkami prostorového uspořádání, konkrétně s navrženou zastavěnou plochou pozemku 30m2 v
lokalitě Hůrky v ploše rekreace individuální (RI).

Odůvodnění námitky:
V současné době jsou na Hůrce již rekreační objekty přesahující tuto plochu 30m 2, navrhuje proto
navýšit zastavěnou plochu na 40m2 .

Odůvodnění námitky:
V současné době jsou na Hůrce již rekreační objekty přesahující tuto plochu 30m 2, navrhuje proto
navýšit zastavěnou plochu na 40m2 .

Doporučení k rozhodnutí: zamítá se.
Odůvodnění:
Byl posouzen stav v území a prověřena a posouzena potřeba zvětšení zastavitelné plochy objektů

Doporučení k rozhodnutí: zamítá se.

rekreace v předmětném území. Jedním z klíčových faktorů pro návrh prostorové regulace, v tomto případě

Odůvodnění:

konkrétně max. zastavěné plochy objektem pro individuální rekreaci, je zařazení předmětných pozemků do

Byl posouzen stav v území a prověřena a posouzena potřeba zvětšení zastavitelné plochy objektů
rekreace v předmětném území. Jedním z klíčových faktorů pro návrh prostorové regulace, v tomto případě
konkrétně max. zastavěné plochy objektem pro individuální rekreaci, je zařazení předmětných pozemků do

plochy s rozdílným způsobem využití – plochy rekreace. Tomuto účelu, způsobu užívání pozemku odpovídá
i velikost rekreačního objektu 30m2, která je vzhledem k charakteru lokality plně dostačující.
Rekreační území je charakterizováno jako zahrádkářská osada se zástavbou izolovanými
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rekreačními domy. Dle informací z katastru nemovitostí je v rekreační oblasti umístěno celkem 24

objekty do zastavitelné plochy 20m2.

rekreačních objektů, z nichž 14 rekreačních objektů má zastavitelnou plochu do 20m 2, 5 rekreačních

vzhledem k okolní zástavbě a charakteru celé lokality určena na max. 30m 2. Obec Horní Lukavice se

objektů má zastavitelnou plochu v rozmezí mezi 20 – 30 m2 a pouze čtyři rekreační objekty mají

omezením budování rozsáhlejších objektů rozhodla zachovat charakter místa a požadavek na kvalitní

zastavitelnou plochu v rozmezí 30 – 40 m2. Převažující zástavbou jsou dle výše uvedeného rekreační

rekreaci.

objekty do zastavitelné plochy 20m2.

Optimální zastavěná plocha staveb pro rodinou rekreaci byla

Optimální zastavěná plocha staveb pro rodinou rekreaci byla

Stávající čtyři rekreační objekty o zastavěné ploše větší než 30m 2, které byly povolené před

vzhledem k okolní zástavbě a charakteru celé lokality určena na max. 30m 2. Obec Horní Lukavice se

účinností nového územního plánu Horní Lukavice, tedy za rozdílných podmínek v území zůstanou v území

omezením budování rozsáhlejších objektů rozhodla zachovat charakter místa a požadavek na kvalitní

beze změny. Nedojde tedy dle namítajících k jejich následnému zmenšení.

rekreaci.
Stávající čtyři rekreační objekty o zastavěné ploše větší než 30m 2, které byly povolené před

8/ Tomáš Cimický, 2.8.1979, Koperníkova 2657/39, 301 00 Plzeň, ze dne 29.8.2022 jako vlastník

účinností nového územního plánu Horní Lukavice, tedy za rozdílných podmínek v území zůstanou v území

pozemku parc.č. 392/30 v k.ú. Horní Lukavice

beze změny. Nedojde tedy dle namítajících k jejich následnému zmenšení.

Námitka:
Jako vlastník pozemku par.č. 392/30 v katastrálním území Horní Lukavice, nesouhlasí
s podmínkami prostorového uspořádání, konkrétně s navrženou zastavěnou plochou pozemku 30m 2 v

7/ Štěpánka Baborová, 23.11.1995, Herejkova 1013, 3321 00 Starý Plzenec, ze dne 29.8.2022 jako

lokalitě Hůrky v ploše rekreace individuální (RI).

vlastník pozemku parc.č. 392/12 v k.ú. Horní Lukavice

Odůvodnění námitky:

Námitka:
Jako vlastník pozemku par.č. 392/12 v katastrálním území Horní Lukavice, nesouhlasí

V současné době jsou na Hůrce již rekreační objekty přesahující tuto plochu 30m 2, navrhuje proto
navýšit zastavěnou plochu na 40m2 .

s podmínkami prostorového uspořádání, konkrétně s navrženou zastavěnou plochou pozemku 30m2 v
lokalitě Hůrky v ploše rekreace individuální (RI).

Doporučení k rozhodnutí: zamítá se.

Odůvodnění námitky:

Odůvodnění:

V současné době jsou na Hůrce již rekreační objekty přesahující tuto plochu 30m 2, navrhuje proto
navýšit zastavěnou plochu na 40m2 .

Byl posouzen stav v území a prověřena a posouzena potřeba zvětšení zastavitelné plochy objektů
rekreace v předmětném území. Jedním z klíčových faktorů pro návrh prostorové regulace, v tomto případě
konkrétně max. zastavěné plochy objektem pro individuální rekreaci, je zařazení předmětných pozemků do

Doporučení k rozhodnutí: zamítá se.

plochy s rozdílným způsobem využití. Tomuto účelu, způsobu užívání pozemku odpovídá i velikost

Odůvodnění:

rekreačního objektu 30m2, která je vzhledem k charakteru lokality dostačující.

Byl posouzen stav v území a prověřena a posouzena potřeba zvětšení zastavitelné plochy objektů

Rekreační území je charakterizováno jako zahrádkářská osada se zástavbou izolovanými

rekreace v předmětném území. Jedním z klíčových faktorů pro návrh prostorové regulace, v tomto případě

rekreačními domy. Dle informací z katastru nemovitostí je v rekreační oblasti umístěno celkem 24

konkrétně max. zastavěné plochy objektem pro individuální rekreaci, je zařazení předmětných pozemků do

rekreačních objektů, z nichž 14 rekreačních objektů má zastavitelnou plochu do 20m 2, 5 rekreačních

plochy s rozdílným způsobem využití. Tomuto účelu, způsobu užívání pozemku odpovídá i velikost

objektů má zastavitelnou plochu v rozmezí mezi 20 – 30 m2 a pouze čtyři rekreační objekty mají

rekreačního objektu 30m2, která je vzhledem k charakteru lokality dostačující.

zastavitelnou plochu v rozmezí 30 – 40 m2. Převažující zástavbou jsou dle výše uvedeného rekreační

Rekreační území je charakterizováno jako zahrádkářská osada se zástavbou izolovanými

objekty do zastavitelné plochy 20m2.

Optimální zastavěná plocha staveb pro rodinou rekreaci byla

rekreačními domy. Dle informací z katastru nemovitostí je v rekreační oblasti umístěno celkem 24

vzhledem k okolní zástavbě a charakteru celé lokality určena na max. 30m 2. Obec Horní Lukavice se

rekreačních objektů, z nichž 14 rekreačních objektů má zastavitelnou plochu do 20m 2, 5 rekreačních

omezením budování rozsáhlejších objektů rozhodla zachovat charakter místa a požadavek na kvalitní

objektů má zastavitelnou plochu v rozmezí mezi 20 – 30 m2 a pouze čtyři rekreační objekty mají

rekreaci.

zastavitelnou plochu v rozmezí 30 – 40 m2. Převažující zástavbou jsou dle výše uvedeného rekreační

Stávající čtyři rekreační objekty o zastavěné ploše větší než 30m 2, které byly povolené před
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účinností nového územního plánu Horní Lukavice, tedy za rozdílných podmínek v území zůstanou v území

e) vyhodnocení připomínek (§ 172 odst. 4 SŘ)

beze změny. Nedojde tedy dle namítajících k jejich následnému zmenšení.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti v rámci společného jednání
Připomínky podali:
1/ Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, připomínka ze dne

9/ Jiří Brada, 22.4.1972, Jitka Bradová, 24.2.1973, Mokrouše 109, 332001 Tymákov, ze dne 29.8.2022
jako vlastník pozemku parc.č. 392/19 v k.ú. Horní Lukavice

22.9.2021 pod zn. PVL-66625/2021/340/Li SP-2019/2859
V kapitole f4) doplňující regulace zastavitelných ploch, podmínky prostorového uspořádání

Námitka:

zastavitelných ploch bude u lokalit sousedících s vodním tokem doplněno oprávnění správce vodního toku

Jako vlastníci pozemku par.č. 392/19 v katastrálním území Horní Lukavice, nesouhlasí

možnost užívat pozemky sousedící s korytem drobného vodního toku v šířce do 6 m od břehové čáry (dle

s podmínkami prostorového uspořádání, konkrétně s navrženou zastavěnou plochou pozemku 30m2 v

ustanovení § 49 vodního zákona). Jedná se o lokality Z5 a Z6 sousedící s korytem drobného vodního toku

lokalitě Hůrky v ploše rekreace individuální (RI).

IDVT 10258566 (Lukavickým potokem).

Odůvodnění námitky:

Připomínce se vyhovuje.

V současné době jsou na Hůrce již rekreační objekty přesahující tuto plochu 30m 2, a požadují o
zachování stávající max. zastavitelné plochy 36m2.

Na základě výše uvedeného byl požadavek zapracován do návrhu pro veřejné projednání.
2/ Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, připomínka ze dne 29.11.2021 pod zn.
RSD-569589/2021-2

Doporučení k rozhodnutí: zamítá se.

V koordinačním výkrese požadujeme vyznačit ochranné pásmo přeložky silnice I/27 v šíři 50 m od

Odůvodnění:
Byl posouzen stav v území a prověřena a posouzena potřeba zvětšení zastavitelné plochy objektů
rekreace v předmětném území. Jedním z klíčových faktorů pro návrh prostorové regulace, v tomto případě
konkrétně max. zastavěné plochy objektem pro individuální rekreaci, je zařazení předmětných pozemků do
plochy s rozdílným způsobem využití. Tomuto účelu, způsobu užívání pozemku odpovídá i velikost
rekreačního objektu 30m2, která je vzhledem k charakteru lokality dostačující.
Rekreační území je charakterizováno jako zahrádkářská osada se zástavbou izolovanými
rekreačními domy. Dle informací z katastru nemovitostí je v rekreační oblasti umístěno celkem 24

osy přilehlého jízdního pásu komunikace na každou stranu. Podmínky pro funkční využití ploch, které
sousedí s vymezeným koridorem pro přeložku silnice I/27 (zejména plochy AZ – zemědělské),
požadujeme v ÚP stanovit takové, aby umožňovaly v přípustném, resp. podmínečně přípustném využití
umístění staveb a zařízení dopravní infrastruktury související s danou přeložkou. Jedná se především o
případné dodatečné úpravy technického řešení či umístění souvisejících staveb.
Připomínce se vyhovuje.
Na základě výše uvedeného byl požadavek zapracován do návrhu pro veřejné projednání.

rekreačních objektů, z nichž 14 rekreačních objektů má zastavitelnou plochu do 20m 2, 5 rekreačních
objektů má zastavitelnou plochu v rozmezí mezi 20 – 30 m2 a pouze čtyři rekreační objekty mají
2

zastavitelnou plochu v rozmezí 30 – 40 m . Převažující zástavbou jsou dle výše uvedeného rekreační
2

objekty do zastavitelné plochy 20m .

Optimální zastavěná plocha staveb pro rodinou rekreaci byla
2

vzhledem k okolní zástavbě a charakteru celé lokality určena na max. 30m . Obec Horní Lukavice se

3/ Mgr. Petra Kejmarová, 10.7.1971, bytem Raisova 16, 301 00 Plzeň a Ing. Jiří Formánek,
16.3.1956, Příchovice č.p.163, 334 01 Přeštice, svou věcně shodnou připomínkou ze dne 13.10.2021
namítají:
Změnu funkčního využití pozemků parc.č. dle KN 1933, 1928 v k.ú. Horní Lukavice vymezených

omezením budování rozsáhlejších objektů rozhodla zachovat charakter místa a požadavek na kvalitní

v platném ÚPo Horní Lukavice z plochy „sad“ na zastavitelnou plochu „rekreace“.

rekreaci.

- Důvodem změny územního plánu je zkultivování této plochy a záměr rozšířit těsně navazující rekreační
území o výše uvedené pozemky. Konkrétně jde o vykácení stávajícího smíšeného náletového lesního
porostu včetně suchých a poškozených stromů, dále provedení terénních úprav tak, aby následná možnost
využití ploch byla pro menší zahrádky.
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Připomínce se nevyhovuje.
Na základě stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody Městského úřadu Přeštice, odboru

s registrovaným významným krajinným prvkem na pozemku parc.č. dle KN 1831 v k.ú. Horní Lukavice
(dále jen „reg. VKP“).

životního prostředí nebude rozšířena plocha rekreace o pozemky parc.č. dle KN 1933 a 1928 v k.ú. Horní

2/ Bude rozšířena lokalita Z7 pro bydlení za předpokladu zachování západní hranice zastavitelné

Lukavice z důvodů existence porostu vzrostlých dřevin rostoucích mimo les, které je nutno respektovat a

plochy dle zákresu dokumentace pro společné jednání z 8/2021, mimo pozemek 1832 a část pozemku 1829

zachovat. Výše uvedené pozemky jsou v návrhu územního plánu zařazeny do plochy smíšené

v k.ú. Horní Lukavice z důvodu těsné blízkosti reg. VKP, který je nutno respektovat. Předmětný reg. VKP –

nezastavěného území (MN) a odpovídají stávajícímu stavu a vyhovující z hlediska zájmům chráněných

rokle s krajinnou zelení na severním okraji obce Horní Lukavice u stávající silnice do Chlumčany, plní

zákonem o ochraně přírody. Případné zásahy do předmětné krajinné zeleně, související s vymezením

přirozenou ekostabilizační a krajinotvornou funkci v této lokalitě a zároveň je potravníma hnízdním

plochy rekreace, jsou zcela nevhodné, představovaly by další destabilizaci již tak narušené krajiny

biotopem četného druhu živočichů – hmyzu, plžů, obojživelníků, savců (běžné polní druhy drobné zvěře), a

s minimem krajinné zeleně v okolí obce Horní Lukavice, která já zcela nedostačující kostru ekologické

především ptactva; dle údajů z nálezové databáze AOPK ČR se v lokalitě tohoto reg. VKP vyskytuje

stability; představovaly by rovněž významný zásah do hnízdících a potravinových biotopů četných druhů

zvláště chráněný druh živočicha – skokan štíhlý.

živočichů.
5/ Jindřich Vodička, 19.10.1968, Luční 1180, 334 01 Přeštice a Robert Vodička, 16.10.1965,
4/ Jiří Švajcr, 29.11.1954, Horní Lukavice č.p. 129, 334 01 Horní Lukavice, Josef Vorel, 17.7.1943,

Nepomucká 195, 334 01 Přeštice, svou věcně shodnou připomínkou ze dne 27.10.2021 namítají:

Horní Lukavice č.p. 18, 334 01 Horní Lukavice, Václav Švajcr, 5.1.1951, Horní Lukavice č.p. 80, 334

Změna funkčního využití pozemků st. 103 a KN 821/2 v k.ú. Horní Lukavice vymezených v

01 Horní Lukavice a Blanka Brechličuková, 9.3.1954, Šlovice č.p. 49, 332 01 Plzeň - Litice, svou

platném ÚPo Horní Lukavice z plochy „občanská vybavenost“ na zastavitelnou plochu „smíšené obytné

věcně shodnou připomínkou ze dne 14.9.2021 namítají:

venkovské“ (SV).

- Nesouhlasí s navrhovanou úpravou stávající komunikace (Z19) vedenou v KN na pozemku
p.č.2189, jelikož rozděluje parcely p.č. 1824, 1827, 1830, 1829 a 1832 na dvě části a realizací tohoto
záměru by došlo k oddělení části parcel od původního zemědělského celku a tím ke znemožnění

- Důvodem přeřazení výše uvedených pozemků je budoucí výstavba rodinných domů k trvalému
bydlení.
- Dne 24.11.2021 výše uvedení podatelé vzali podanou připomínku zpět.

zemědělského obdělávání půdy běžnou technikou. Tímto trvají na respektování stávajícího přístupu, tj.
přes stávající komunikaci umístěnou na pozemku p.č. 2204 vše v katastrálním území Horní Lukavice.
- Navrhují, aby parcely p.č. 1824, 1827, 1830, 1829 a 1832 navazující na území ozn. v návrhu ÚP
jako Z7 bydlení individuální, byly zahrnuty do návrhu ÚP Horní Lukavice taktéž do plochy bydlení
individuální z důvodu rozšíření záměru ÚP a k efektivnějšímu využití budoucích inženýrských sítí i
k uzavření intravilánu obce, který bude vymezen veřejnou komunikací umístěnou na pozemku p.č. 2186
vše v katastrálním území Horní Lukavice.
Připomínce se vyhovuje.
Z jednání o návrhu ÚP Horní Lukavice ze dne 8.3.2022 mezi určeným zastupitelem (pro účel
pořízení územního plánu) a dotčeným orgánem hájící zájmy ochrany zemědělského půdního fondu
Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životní prostředí a dále na základě stanoviska dotčeného
orgánu ochrany přírody Městského úřadu Přeštice, odboru životního prostředí vyplynulo následující:
1/ Bude zrušena navržená komunikace Z19 (účelová komunikace vedená po západním obvodu

2. Grafická část odůvodnění
a) výkres širších vztahů

zastavěného území obce) a ponechána stávající komunikace na pozemku parc.č. dle KN 2189 a 2204

b) koordinační výkres

v k.ú. Horní Lukavice k obsluze lokality Z7, čímž bude vyřešena kolize navrhované komunikace Z19

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu
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C. ODŮVODNĚNÍ
Proti územnímu plánu Horní Lukavice, 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.

...............................................
Karel Hůla
starosta obce

.............................................................
Josef Milota
místostarosta obce

……………………………………
Ing. Libuše Šrámková
místostarostka obce
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