Od⌅vodn⇤ní zm⇤ny ⇥. 2 ÚP OSEK

ZM⇥NA . 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Osek
TEXTOVÁ ÁST OD⌅VODN⇥NÍ

Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová

ERVENEC 2022

1

Od⌅vodn⇤ní zm⇤ny ⇥. 2 ÚP OSEK

PO⇥IZOVATEL:

268 01

M⇤stsk⇧ ú⌅ad Ho⌅ovice
adresa:
M⇧stsk↵ ú⌥ad Ho⌥ovice
Odbor v↵stavby a ivotního prost⌥edí
Palackého nám⇧stí 2
Ho⌥ovice

267 62

Obec Osek
adresa:
Obec Osek,
⌅.p. 21
po ta Osek

SPRÁVNÍ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN:

PROJEKTANT:

Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová
adresa:
Na Mí⌅ánce 2717/2g
160 00 Praha 6
tel.: 606 293 915
email: info@atelierstadlerova.cz
www: atelierstadlerova.cz

.....................................................................................
Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová

2

Od⌅vodn⇤ní zm⇤ny ⇥. 2 ÚP OSEK

OBSAH:
a)
Postup p⌥i po⌥ízení zm⌃ny ⇧. 2 územního plánu Osek
4
b)
Vyhodnocení koordinace vyu↵ívání území z hlediska ir ích vztah v území
4
c)
Vyhodnocení spln⌃ní po↵adavk na zm⌃nu ⇧. 2
4
d)
V⌦⇧et zále↵itostí nadmístního v⌦znamu, které nejsou ⌥e eny v zásadách územního rozvoje, s
od vodn⌃ním pot⌥eby jejich vymezení
4
e)
Vyhodnocení p⌥edpokládan⌦ch d sledk navrhovaného ⌥e ení na zem⌃d⌃lsk⌦ p dní fond a
na pozemky ur⇧ené k pln⌃ní funkcí lesa
4
Vyhodnocení p⌥edpokládan⌦ch d sledk navrhovaného ⌥e ení na ZPF
4
Vyhodnocení p⌥edpokládan⌦ch d sledk navrhovaného ⌥e ení na PUPFL
5
f)
V⌦sledek p⌥ezkoumání návrhu zm⌃ny územního plánu s politikou územního rozvoje a
územn⌃ plánovací dokumentací vydanou krajem
5
f.1) Vyhodnocení souladu s po↵adavky vypl⌦vajícími z PÚR R
5
f.2) Vyhodnocení souladu s po↵adavky vypl⌦vajícími z územn⌃ plánovací dokumentace
vydané krajem, pop⌥ípad⌃ z dal ích ir ích územních vztah
5
f.3) Vyhodnocení souladu s po↵adavky vypl⌦vajícími z územn⌃ analytick⌦ch podklad
5
g)
Soulad s cíli a úkoly územního plánování
5
h)
V⌦sledek p⌥ezkoumání návrhu zm⌃ny územního plánu s po↵adavky stavebního zákona a jeho
provád⌃cích p⌥edpis
6
i)
V⌦sledek p⌥ezkoumání návrhu zm⌃ny územního plánu s po↵adavky zvlá tních právních
p⌥edpis a se stanovisky dot⇧en⌦ch orgán podle zvlá tních právních p⌥edpis , pop⌥ípad⌃ s
v⌦sledkem ⌥e ení rozpor
6
Návrh ⌥e ení po↵adavk obrany státu, po↵ární ochrany a civilní ochrany
6
j)
Zpráva o vyhodnocení vliv na udr↵iteln⌦ rozvoj území obsahující základní informace o
v⌦sledcích tohoto vyhodnocení v⇧etn⌃ v⌦sledk vyhodnocení vliv na ↵ivotní prost⌥edí
6
k)
Stanovisko krajského ú⌥adu podle § 50 odst. 5.
6
l)
Sd⌃lení jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn⌃no, s uvedením záva↵n⌦ch d vod ,
pokud n⌃které po↵adavky nebo podmínky zohledn⌃ny nebyly
6
m)
Komplexní zd vodn⌃ní p⌥ijatého ⌥e ení
7
Vymezení zastav⌃ného území
7
Koncepce rozvoje ⌥e eného území
7
Ochrana a rozvoj hodnot území
7
Urbanistická koncepce v⇧etn⌃ urbanistické kompozice vymezení ploch s rozdíln⌦m zp sobem
vyu↵ití, zastaviteln⌦ch ploch, ploch p⌥estavby a systému sídelní zelen⌃
7
Dopravní infrastruktura
7
Technická infrastruktura
7
Ob⇧anské vybavení
7
Nakládání s odpady
7
Koncepce uspo⌥ádání krajiny, kompenzace
7
Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
7
Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
8
Stanovení podmínek pro protierozní opat⌥ení
8
Stanovení podmínek pro ochranu p⌥ed povodn⌃mi
8
Stanovení podmínek pro rekreaci
8
Stanovení podmínek pro dob⌦vání nerost
8
Stanovení podmínek pro vyu↵ití ploch s rozdíln⌦m zp sobem vyu↵ití
8
n)
Vyhodnocení ú⇧elného vyu↵ití zastav⌃ného území a vyhodnocení pot⌥eby vymezení
zastaviteln⌦ch ploch
8
o)
Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn⌃ní
8
p)
Vyhodnocení p⌥ipomínek
8
q)
Srovnávací text s vyzna⇧ením zm⌃n
8

Sou⌅ástí od⌦vodn⇧ní jsou tyto v↵kresy resp. v↵⌥ezy t↵kající se zájmové oblasti
4
Koordina⌅ní v↵kres (M 1:5 000);
6
V↵kres p⌥edpokládan↵ch zábor⌦ p⌦dního fondu (M 1:5 000) - v↵⌥ez.

3

Od⌅vodn⇤ní zm⇤ny ⇥. 2 ÚP OSEK

OD⌅VODN⇥NÍ ZM⇥NY . 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OSEK
a)

Postup p⌥i po⌥ízení zm⌃ny ⇧. 2 územního plánu Osek
...DOPLNÍ PO⇥IZOVATEL

b)

Vyhodnocení koordinace vyu↵ívání území z hlediska ir ích vztah v území
Zm⇧na ⌅. 2 ÚP nenavrhuje ádné dopady mající vliv na ir í vztahy v území.

c)

Vyhodnocení spln⌃ní po↵adavk na zm⌃nu ⇧. 2
Po adavky byly prov⇧⌥eny a zapracovány do zn⇧ní územního plánu.

d)

V⌦⇧et zále↵itostí nadmístního v⌦znamu, které nejsou ⌥e eny v zásadách
územního rozvoje, s od vodn⌃ním pot⌥eby jejich vymezení
Návrhem zm⇧ny nejsou vymezeny.

e)

Vyhodnocení p⌥edpokládan⌦ch d sledk navrhovaného ⌥e ení na zem⌃d⌃lsk⌦
p dní fond a na pozemky ur⇧ené k pln⌃ní funkcí lesa
Vyhodnocení p⌥edpokládan⌦ch d sledk navrhovaného ⌥e ení na ZPF

P⌦dy dot⌅ené zm⇧nou ⌅. 2 - zastavitelná lokalita 2/Z14.
Zabírá se zem⇧d⇧lsk↵ p⌦dní fond V. t⌥ídy ochrany BPEJ 5.68.11 a BPEJ 5.38.16 (produk⌅n⇧ málo
v↵znamné p⌦dy) v rozsahu 4400 m2 (druh pozemku trval↵ travní porost) pro funk⌅ní vyu ití
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) s omezením na v↵stavbu max. 2 RD. Pro plochu je
stanoven koeficient nezpevn⇧n↵ch ozelen⇧n↵ch ploch min. 80%.
Investice do p⌦dy
P⌥es plochu je dle ÚAP vedeno hlavní odvod⌃ovací za⌥ízení. Pro plochu je dána podmínka: “ v
navazujícím ⌥ízení ⌥e it p⌥ípadné umíst⇧ní staveb na základ⇧ prokázání vhodnosti umíst⇧ní s
ohledem na respektování tohoto limitu.”
Charakteristika klimatick↵ch podmínek
Klimatick↵ region:
kód regionu:
symbol regionu:
charakteristika regionu.
suma teplot nad 10 °C:
pr⌦m⇧rná ro⌅ní teplota v °C:
pr⌦m⇧rn↵ ro⌅ní úhrn srá ek v mm:
pravd⇧podobnost such↵ch vegeta⌅ních období:
vláhová jistota:
38
68

11
16

5
MT 2
mírn⇧ tepl↵, mírn⇧ vlhk↵
2200 - 2500
7-8
550 - 650 (700)
15 - 30
4 - 10

Hlavní p⌦dní jednotka:
Kambizem⇧, rankery, litozem⇧ p⌥evá n⇧ na mírn↵ch svazích se v esm⇧rnou expozicí a celkov↵m
obsahem skeletu 25 - 50 %. P⌦dy m⇧lké v mírn⇧ teplém, mírn⇧ vlhkém klimatickém regionu a
produk⌅n⇧ málo v↵znamné.
Gleje modální i modální zra elin⇧lé, gleje histické, ⌅ernice glejové zra elin⇧lé na nivních
ulo eninách v okolí men ích vodních tok⌦, p⌦dy úzk↵ch depresí v⌅etn⇧ svah⌦, obtí n⇧
vymezitelné, st⌥edn⇧ t⇧ ké a velmi t⇧ ké, nep⌥ízniv↵ vodní re im
Kombina⌅ní ⌅íslo:
mírn↵ svah - expozice v esm⇧rná - bezskeletovité (s celkov↵m obsahem skeletu do 10 %) a slab⇧
skeletovité (s celkov↵m obsahem skeletu do 25 %) - p⌦da hluboká (60 cm) a p⌦da st⌥edn⇧
hluboká (30 - 60 cm),
mírn↵ svah - expozice v esm⇧rná , p⌦da st⌥edn⇧ skeletovitá / p⌦da m⇧lká
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Údaje o dot⌅ení sít⇧ ú⌅elov↵ch komunikací slou ících k obhospoda⌥ování zem⇧d⇧lsk↵ch a lesních pozemk⌦
a sít⇧ polních cest navrhovan↵m ⌥e ením
Zm⇧nou . 2 není dot⌅ena sí ú⌅elov↵ch komunikací slou ících k obhospoda⌥ování zem⇧d⇧lsk↵ch
a lesních pozemk⌦ a sít⇧ polních cest.
Pro plochu je dána podmínka: “V navazujícím ⌥ízení ⌥e it p⌥ípadné umíst⇧ní staveb na základ⇧
prokázání, e nebude omezeno zem⇧d⇧lské obhospoda⌥ovaní navazujících zem⇧d⇧lsky
vyu ívan↵ch pozemk⌦ (nap⌥. z hlediska p⌥ístupu zem⇧d⇧lské techniky apod.).”
Zd⌦vodn⇧ní ⌥e ení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chrán⇧n↵ch obecn↵ch zájm⌦
nejv↵hodn⇧j í podle § 5 odst. 1 zákona
a)

zd⌦vodn⇧ní navrhovaného ⌥e ení v⌅etn⇧ vyhodnocení dodr ení zásad plo né ochrany ZPF
stanoven↵ch v §4 zákona
Pozemek zatravn⇧né p⌦dy zabírající ZPF je zd⌦vodniteln↵, nebo navazuje na zástavbu, je na
p⌦dách V. t⌥ídy ochrany (jedná se o produk⌅n⇧ málo v↵znamné p⌦dy) a ji d⌥íve (v rámci zm⇧ny ⌅.
2 p⌥edchozího ÚP) byl k záboru vydán souhlas.

b)

prokázání v↵razn⇧ p⌥eva ujícího ve⌥ejného zájmu u záboru zem⇧d⇧lské p⌦dy I. a II. t⌥ídy ochrany
nad ve⌥ejn↵m zájmem ochrany ZPF
Zm⇧nou nejsou navrhovány k záboru zem⇧d⇧lské p⌦dy I. a II. t⌥ídy ochrany.
Vyhodnocení p⌥edpokládan⌦ch d sledk navrhovaného ⌥e ení na PUPFL
Zm⇧nou nejsou navr eny lokality mající dopady na PUPFL.

f)

V⌦sledek p⌥ezkoumání návrhu zm⌃ny územního plánu s politikou územního
rozvoje a územn⌃ plánovací dokumentací vydanou krajem

f.1) Vyhodnocení souladu s po↵adavky vypl⌦vajícími z PÚR R
Územní plán ve zn⇧ní zm⇧ny ⌅. 1 je v souladu s republikov↵mi prioritami územního plánování v
aktualizovaném zn⇧ní.
Území spadá do SOB9 - Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohro ení území
suchem, Úkoly pro územní plánování jsou územním plánem ⌥e eny. Pro plochu 2/Z14 je stanoven koeficient
nezpevn⇧n↵ch ozelen⇧n↵ch ploch min. 80%.
f.2) Vyhodnocení souladu s po↵adavky vypl⌦vajícími z územn⌃ plánovací dokumentace
vydané krajem, pop⌥ípad⌃ z dal ích ir ích územních vztah
Územní plán v dob⇧ vydání akceptoval Zásady územního rozvoje St⌥edo⌅eského kraje (ZÚR SK) ve
zn⇧ní po aktualizaci ⌅. 2. ÚP ve zn⇧ní zm⇧ny ⌅.2 je v souladu s touto aktualizovanou nad⌥azenou územn⇧
plánovací dokumentací.
f.3) Vyhodnocení souladu s po↵adavky vypl⌦vajícími z územn⌃ analytick⌦ch podklad
Územní plán Osek ve zn⇧ní zm⇧ny ⌅. 2 je v souladu z po adavky vypl↵vajícími z ÚAP ORP Ho⌥ovice.
g)

Soulad s cíli a úkoly územního plánování
Zm⇧nou . 2 je vymezena zastavitelná plocha 2/Z14 s navrhovan↵m funk⌅ním vyu ití: plochy
bydlení - rodinné domy venkovské (BV). Jedná se o rozvojovou plochu o rozsahu cca 4 400 m2 v klidné,
okrajové ⌅ásti Oseka (v↵chod), ur⌅enou pro bydlení v rodinn↵ch domech (max. 2 RD) v zahradách. Plocha,
která navazuje na zastav⇧né území (⌅.p.93), byla p⌦vodním územním plánem ur⌅ena k zástavb⇧ co by
sou⌅ást rozsáhlé rozvojové plochy R13 p⌥evá n⇧ situované za zahradami dom⌦ stojících p⌥i silnici II. t⌥ídy.
Nov↵ ÚP tento pom⇧rn⇧ rozsáhl↵ plo n↵ rozvoj pro skupinu více jak dvaceti dom⌦ nenavrhoval. Vlastníci
pozemku v ak trvají na zástavb⇧ této díl⌅í ⌅ásti p⌦vodní rozvojové plochy. Tato díl⌅í ⌅ást je snadno dopravn⇧
obslou itelná, nebo navazuje na stávající komunikaci.
Pro zástavbu jsou dány omezující podmínky vycházející z hlavních limit⌦ vyu ití území.
Zm⇧na ⌅.2 územního plánu Osek je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
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h)

V⌦sledek p⌥ezkoumání návrhu zm⌃ny územního plánu s po↵adavky stavebního
zákona a jeho provád⌃cích p⌥edpis
Návrh zm⇧ny je zpracován v souladu se zákonem ⌅. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ⌥ádu (stavební zákon), ve zn⇧ní pozd⇧j ích p⌥edpis⌦ a p⌥im⇧⌥en⇧ v rozsahu p⌥ílohy ⌅. 7 vyhlá ky
⌅. 500/2006 Sb. a vychází z metodického doporu⌅ení MMR.
Sou⌅ástí v↵roku jsou tyto v↵kresy resp. v↵⌥ezy t↵kající se zájmové oblasti
1
V↵kres základního ⌅len⇧ní území (M1 : 5000) - v tiskovém paré pouze v↵⌥ez;
2
Hlavní v↵kres (M1 : 5000) - v tiskovém paré pouze v↵⌥ez.
Sou⌅ástí od⌦vodn⇧ní jsou tyto v↵kresy resp. v↵⌥ezy t↵kající se zájmové oblasti
4
Koordina⌅ní v↵kres (M 1:5 000);
6
V↵kres p⌥edpokládan↵ch zábor⌦ p⌦dního fondu (M 1:5 000) - v↵⌥ez.
P⌥i práci byly vyu ity zejména tyto podklady:
ZÚR St⌥edo⌅eského v aktualizovaném zn⇧ní;
Územn⇧ analytické podklady ORP Ho⌥ovice v aktualizovaném zn⇧ní;
Územní plán Osek; podklady pro zm⇧nu ⌅.2;
Konzultace s po⌥izovatelem a pov⇧⌥en↵m zastupitelem.
i)
V⌦sledek p⌥ezkoumání návrhu zm⌃ny územního plánu s po↵adavky zvlá tních právních
p⌥edpis a se stanovisky dot⇧en⌦ch orgán podle zvlá tních právních p⌥edpis , pop⌥ípad⌃ s
v⌦sledkem ⌥e ení rozpor

dot⌅eny.

Návrh ⌥e ení po↵adavk obrany státu, po↵ární ochrany a civilní ochrany
Koncepce po ární a civilní ochrany se zm⇧nou nem⇧ní. Zájmy obrany státu nejsou zm⇧nou ⌅. 2

j)

Zpráva o vyhodnocení vliv na udr↵iteln⌦ rozvoj území obsahující základní
informace o v⌦sledcích tohoto vyhodnocení v⇧etn⌃ v⌦sledk vyhodnocení vliv
na ↵ivotní prost⌥edí
Návrh zm⇧ny je situován mimo hranice pta⌅ích oblastí a evropsky v↵znamn↵ch lokalit (EVL)
NATURA 2000.
P⌥íslu né dot⌅ené orgány – Krajsk↵ ú⌥ad St⌥edo⌅eského kraje, odbor ivotního prost⌥edí a
zem⇧d⇧lství, ve sv↵ch stanoviscích:
vylou⌅il samostatn⇧ i ve spojení s jin↵mi v↵znamn↵mi koncepcemi vliv na p⌥edm⇧t ochrany nebo
celistvost evropsky v↵znamn↵ch lokalit nebo pta⌅ích oblastí v p⌦sobnosti Krajského ú⌥adu
St⌥edo⌅eského kraje;
uvedl, e zm⇧nu územního plánu ⌅. 2 Osek není nutno posoudit z hlediska vliv⌦ na ivotní
prost⌥edí (tzv. SEA).
k)

Stanovisko krajského ú⌥adu podle § 50 odst. 5.

Zpracování vyhodnocení vliv⌦ územního plánu na udr iteln↵ rozvoj území nebylo po adováno,
stanovisko se nevydává.
l)

Sd⌃lení jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn⌃no, s uvedením
záva↵n⌦ch d vod , pokud n⌃které po↵adavky nebo podmínky zohledn⌃ny nebyly
Zpracování vyhodnocení vliv⌦ územního plánu na udr iteln↵ rozvoj území nebylo po adováno,
stanovisko se nevydává.
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m)

Komplexní zd vodn⌃ní p⌥ijatého ⌥e ení

Vymezení zastav⌃ného území
Rozsah zastav⇧ného území pro k.ú. Osek u Ho⌥ovic je prov⇧⌥en k datu 28.6.2022 a aktualizován
vzhledem k realizaci dvou staveb slou ících k bydlení (lokalita Z11 - Vystrkov a ⌅ást lokality Z3 Osek). Po⌅et
zastav⇧n↵ch území se zm⇧nou nezm⇧nil.
Koncepce rozvoje ⌥e eného území
Koncepce rozvoje ⌥e eného území se nem⇧ní.
Ochrana a rozvoj hodnot území
Archeologické nálezy
Území obce je nutno pova ovat celé za území s archeologick↵mi nálezy . Zm⇧nou . 2 musí b↵t
respektováno území s archeologick↵mi nálezy kategorie UAN III.
Urbanistická koncepce v⇧etn⌃ urbanistické kompozice vymezení ploch s rozdíln⌦m zp sobem
vyu↵ití, zastaviteln⌦ch ploch, ploch p⌥estavby a systému sídelní zelen⌃
Zm⇧nou ⌅. 2 není urbanistická koncepce m⇧n⇧na.
Zm⇧nou ⌅. 2 je vymezena zastavitelná plocha 2/Z14 s navrhovan↵m funk⌅ním vyu ití: plochy
bydlení - rodinné domy venkovské (BV). Jedná se o rozvojovou plochu o rozsahu cca 4 400 m2 v klidné,
okrajové ⌅ásti Oseka (v↵chod), ur⌅enou pro bydlení v rodinn↵ch domech (max. 2 RD) v zahradách. Plocha,
která navazuje na zastav⇧né území (⌅.p.93), byla p⌦vodním územním plánem ur⌅ena k zástavb⇧ co by
sou⌅ást rozsáhlé rozvojové plochy za zahradami dom⌦ stojících p⌥i silnici II. t⌥ídy. Nov↵ ÚP tento pom⇧rn⇧
rozsáhl↵ plo n↵ rozvoj nenavrhoval. Vlastníci pozemku v ak trvají na zástavb⇧ této díl⌅í ji ní ⌅ásti p⌦vodní
rozvojové plochy. Tato díl⌅í ⌅ást je snadno dopravn⇧ obslou itelná, nebo navazuje na stávající komunikaci.
Zárove⌃ je snadno napojitelná na in en↵rské sít⇧.
Pro zástavbu jsou dány omezující podmínky vycházející z hlavních limit⌦ vyu ití území:
Pln⇧ respektovat a nezastavovat/neoplocovat zele⌃ p⌥i jihov↵chodním okraji plochy (sou⌅ást LBK
25-26)! Zástavbu umis ovat ne blí e ne je v↵ ka porostu tohoto biokoridoru.
P⌥es plochu jsou vedeny in en↵rské sít⇧ (vodovod pro ve⌥ejnou pot⌥ebu, hlavní odvod⌃ovací
za⌥ízení) - v navazujícím ⌥ízení ⌥e it p⌥ípadné umíst⇧ní staveb na základ⇧ prokázání vhodnosti
umíst⇧ní s ohledem na respektování tohoto limitu.
V navazujícím ⌥ízení ⌥e it p⌥ípadné umíst⇧ní staveb na základ⇧ prokázání, e nebude omezeno
zem⇧d⇧lské obhospoda⌥ovaní navazujících zem⇧d⇧lsky vyu ívan↵ch pozemk⌦ (nap⌥. z hlediska
p⌥ístupu zem⇧d⇧lské techniky apod.).
Dopravní infrastruktura
Systém dopravní obsluhy území se zm⇧nou ⌅. 2 nem⇧ní. Plocha zm⇧ny je p⌥ístupná z obecní
cesty. Plot pozemku technické vodárenské vybavenosti je ve vzdálenosti cca 9 m od hranice pozemku
ur⌅eného zm⇧nou k zástavb⇧.
Technická infrastruktura
Koncepce technické obsluhy se zm⇧nou ⌅. 2 nem⇧ní.
Ob⇧anské vybavení
Zm⇧nou ⌅.2 územního plánu se koncepce ob⌅anského vybavení nem⇧ní.
Nakládání s odpady
Nové plochy, na kter↵ch by bylo p⌥ípustné ukládání odpad⌦, nejsou navr eny. Sou⌅asná koncepce
zne kod⌃ování odpad⌦ bude uplatn⇧na i pro plochu zm⇧ny ⌅.2 ÚP.
Koncepce uspo⌥ádání krajiny, kompenzace
Koncepce uspo⌥ádání krajiny není zm⇧nou v↵znamn⇧ dot⌅ena.
V rámci kompenza⌅ních opat⌥ení, nebo se návrhem zasahuje do krajiny, je zhotovitelem
doporu⌅eno, aby povolení stavby Obec Osek podmínila krajiná⌥skou úpravou na náklady adatele zm⇧ny.
Jednalo by se o zvelebení a závazek trvalé údr by ⌅ásti pozemku 923/1, kter↵ se nachází na k⌥í ení obecních
cest 921/6 a 1007/6. Doporu⌅eno je na tomto rozcestí osadit strom s lavi⌅kou.
Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Zm⇧nou ⌅. 2 územního plánu se vymezení prvk⌦ ÚSES nem⇧ní. Pro plochu zm⇧ny je dána
závazná podmínka: “Pln⇧ respektovat a nezastavovat/neoplocovat zele⌃ p⌥i jihov↵chodním okraji plochy
(sou⌅ást LBK 25-26)! Zástavbu umis ovat ne blí e ne je v↵ ka porostu tohoto biokoridoru.”
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Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Zm⇧nou ⌅. 2 ÚP se nem⇧ní základní koncepce stanoven↵ch podmínek pro prostupnost krajiny.
Stanovení podmínek pro protierozní opat⌥ení
Kapitola není zm⇧nou ⌅.2 ÚP dot⌅ena - platí v p⌦vodním zn⇧ní.
Stanovení podmínek pro ochranu p⌥ed povodn⌃mi
Kapitola není zm⇧nou ⌅.2 ÚP dot⌅ena - platí v p⌦vodním zn⇧ní.
Stanovení podmínek pro rekreaci
Kapitola není zm⇧nou ⌅.2 ÚP dot⌅ena - platí v p⌦vodním zn⇧ní.
Stanovení podmínek pro dob⌦vání nerost
Kapitola není zm⇧nou ⌅.2 ÚP dot⌅ena - platí v p⌦vodním zn⇧ní.
Stanovení podmínek pro vyu↵ití ploch s rozdíln⌦m zp sobem vyu↵ití
Zástavba
Zástavba bude mít charakter dom⌦ skryt↵ch v zahradách (dostate⌅n⇧ velké pozemky, koeficient
ozelen⇧ní je minim. 80%).
Stavby dom⌦ musí mít tradi⌅ní - venkovsk↵ charakter vycházející z tvarosloví navazující sousední
stavby ⌅.p. 93. Tuto sousední stavbu tvo⌥í hmotov⇧ jednoduchá, protáhlá usedlost se sedlovou st⌥echou
tradi⌅ního sklonu. Nejsou p⌥ípustné bungalovy zaklopené st⌥echou o minimálnm sklonu, domy se stanovou
st⌥echou, mansardou ⌅i jiné novotvary vilek m⇧stského typu.
Tradi⌅ní venkovské oplocení:
Zp⌦sob oplocení novostaveb bude vycházet z tradi⌅ního venkovského oplocení, kde p⌥eva ují
d⌥ev⇧né la ové ⌅i pla⌃kové ploty bez podezdívky ⌅i pouze s nízkou podezdívkou (beton, kámen). Nevhodné
jsou ploty s plotov↵ch tvarovek, ploty s vysokou podezdívkou, s v↵razn↵mi kamenn↵mi ⌅i zd⇧n↵mi sloupky
(import z m⇧stského prost⌥edí), plotové dílce z prefabrikovan↵ch panel⌦ ⌅i ková⌥sky p⌥ezdobené apod.
Vhodné typy dom⌦ a p⌥íklady oplocení jsou uvedeny v grafick↵ch p⌥ílohách ⌅ásti od⌦vodn⇧ní.
n)

Vyhodnocení ú⇧elného vyu↵ití zastav⌃ného území a vyhodnocení pot⌥eby
vymezení zastaviteln⌦ch ploch
Aktuáln⇧ od doby vydání ÚP (2020) byly v obci zkolaudováno n⇧kolik staveb rodinn↵ch dom⌦
(lokalita Z11 a lokalita Z3 - ⌅ást). Obec má stále dostatek voln↵ch ploch ur⌅en↵ch k zástavb⇧.
Zm⇧nou ⌅. 2 je vymezena zastavitelná plocha 2/Z14 s navrhovan↵m funk⌅ním vyu ití: plochy
bydlení - rodinné domy venkovské (BV). Jedná se o rozvojovou plochu o rozsahu cca 4 400 m2 v klidné,
okrajové ⌅ásti Oseka (v↵chod), ur⌅enou pro bydlení v rodinn↵ch domech (max. 2 RD) v zahradách.
Plocha, která navazuje na zastav⇧né území (⌅.p.93), byla p⌦vodním územním plánem ur⌅ena k
zástavb⇧ jako sou⌅ást rozsáhlé rozvojové plochy R13, situované p⌥evá n⇧ za zahradami dom⌦ stojících p⌥i
silnici II. t⌥ídy. Nov↵ územní plán tento pom⇧rn⇧ rozsáhl↵ plo n↵ rozvoj pro skupinu více jak dvaceti dom⌦
nenavrhoval zejména z d⌦vod⌦, e je v území dostatek vhodn⇧j ích ploch pro zástavbu.
Vlastníci pozemku v ak trvají na zástavb⇧ této díl⌅í ji ní ⌅ásti p⌦vodní rozvojové plochy. Tato díl⌅í
⌅ást je snadno dopravn⇧ obslou itelná, nebo navazuje na stávající obecní komunikaci. Zárove⌃ je snadno
napojitelná na in en↵rské sít⇧. Podan↵ podn⇧t na zm⇧nu vyu ití území je lokálního charakteru a ⌥e í aktuální
pot⌥eby na rozvoj daného území, které nelze realizovat v jiné plo e ji vymezené územním plánem z d⌦vod⌦
majetkov↵ch a finan⌅ních. Zám⇧r adatelé od⌦vod⌃ují v↵hradn⇧ pot⌥ebou zajistit bydlení pro sebe a svoji
rodinu, která v obci bude trvale ít.
o)

Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn⌃ní
....doplní po⌥izovatel po projednání návrhu zm⇧ny

p)

Vyhodnocení p⌥ipomínek
....doplní po⌥izovatel po projednání návrhu zm⇧ny

q)

Srovnávací text s vyzna⇧ením zm⌃n
Je uveden v p⌥íloze ⌅.1
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Osek - lokalita 2/Z14

P⇥ÍLOHA .1
Srovnávací text s vyzna⌅ením zm⇧n v textové v↵rokové ⌅ásti vydané k územnímu plánu Osek
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