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NÁVRH ZPRÁVY o UPLATŇoVÁNÍ ÚzgvnqÍtro prÁNu ŠrĚcgovlcp

ZPRAVA
o UPLArŇovÁNÍ ÚznMNÍHo PLÁNU ŠrĚcnovlcE

NÁvnrr
DATUM: čBnvnNnC 2018

na zákl ust. $ 55 odst. 1, zák. č. 18312006 Sb.' stavební zákon v platném znění a $ 15 vyhlášky č.
50012006 Sb. o územně analýických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně pliínovací činnosti, za období od lydání Územního plránu Štěchovice dne
2I'I0.2009, s nabyím účinnosti 6.lI.2009, do 30. 6.2018.

Návrh určený k projednání přiměřeně podle ustanovení $ 47 odst. 1 až 4 a následn}u
schválení obdobně podle s 47 odst. 5. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováňí a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Schvaluje: Zastupitelstvo obce Štěchovice

Předkladate| a zhotovitel zprávy
obecní úřad Štěchovice, Štěchovice 64'38716 Volenice
oprávněná úřední osoba Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262' 386 01 Strakonice

Úvod

obec Štěchovice se nachání v územním obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice.
Správní uzemí obce je tvořeno katastrálním územím Štěchovice má rozlohu 7,29 km'.
Územní plan Štěchovice (dále jen ÚP Štěchovice) byl pořízen dle zákona č. 18312006 Sb., o
uzemním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů'
Úp Štechovice bylvydán zastupitelstvem obce Štěchovice formou opatření obecné povahy. Územní
plán - nabyl účinnosti dne 6. 11.2009. Úp resi správní uzemí obce Štěchovice' které je tvořeno
j edním katastrálním územím Štěchovice.
Projektant územního plrínu: Ing. arch. Vladimír Děrda.
Důvodem pořízení Zprávy o uplatňování uzemního planu Štěchovice je soubor změněných
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podmíne\ za kterych byl územní plán vydán:

Aktualizace pÚn
potitit u územního rozvoje aktuďizovaná ke dni-15' dubna 2015'

AktualizaceZÚn'
Územně plánovací dokumentací

byly vydany usnesením na 26'
rydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Jihočeskéh^o kraje (ZUR)

'ru""a,a"i zástupitelswa Jiňočeského kraje dne 13. 9. 20|1, snabyím

účinnosti dne 7' 1 1. 201 1'

1.aktualizaceZ]JRvydána usnesenímZastupitelstvaJihoě-eskéhokrajenubyllúčinnostidne 
ó' 1'2015'

2. akhla|izace Z]JR vydána usnesením zu.t'ipit.i.wa-Jihočeského káje nabyla úěinnosti dne 6' I ' 2016'

3. akila|izace ZÚR 
'ryaanu 

usnesením Z".ďit;lila Jihočeského kraje nabyla úěinnosti dne 6' 1'2016

4. akualizace ZÚR, lydána dne22' zétří20Í6'

5. aklnlizaceZÚR,lydána dne 9' bÍezna2017 '

6. aktua|izac" ZÚR,rydána ďne22' února 2018'

Aktualizace Únp
Ú""*'c analýické podklady - 4' Aktualizaceke dni 31' 12' 2016

Nová legislativa
od 1.1.2018 je v platnosti zákon ě. 225l2ot7, kteqým se mění stavební zákon'

f-ac1si"n pi"api.t',_u ,'ctt".e související zžkony. Tato novela stavebního

podmínky.

Nové místní podmínky
Po provede né reviz\ iiemního plrínu Štěchovice bude provedena aktualizace zastavěného úZemí'

oate uude prověřeno vymezení zastavitelných ploch'

od doby vydaní IJP zaznamenala o-bec .,,itsi'-rrozství Žádostí občanů:b":,': změny, které mají

charakter nutnosti stát se obsahem ÚP, tudíž se jedná o požadavky na změnu UP'

včetnělyhodnocení,zdadoš1okezměněpodmínek,na

zák|aděkter,ých byl územní plán vydán ($ 5 odst. 6 stavebního zákona), a sdělení' zdabyly zjištěny

nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj
... ......str.3

izemi.
problémykřešenívúzemnímplánuvyplývajícízinemně.analýickýchpodkladů...str.6
lyhodnocení souladu územního piar'u š politikou územního- rozvoje a izemné plánovací

dokumentací lydanou krajem' " ' str'7

prokázáninemožnosti viirlrymezenézastavitelné plochy a lyhodnocení potřeby vymezeni nových

zastavitelných ploch podle $ 55 odst. 4 stavebniho ,ikonu. "' str'10

polryny pro Zpracovaní návrhu změny územního plánu' " -"'" " ' str' 11

požadavky u poa*ir't y p." úr'"a"o""ni Jiu,i ná\,.ho změny územního plánu na udržitelný rozvoj

územi($ 19 odst. z ,táuóuniná zákona),pokud je požadovánó ly1rodnocení vlivů na životní prostředí

nebo nebyl lyloučen ýznamnýnegativní vliv ňa izemiNatura 2000 "'str'13

požadavky nu ,pru"oiári varíantlešení návrhu změny územního p1ánu' je_li zpracování variant

vyžadováno """"'str'i3
návrh na poÍizeninonJt'o územního plánu, pokud ze skuteěností uvedených pod písmeny a) až d)

r'yplyne potřeba změny ,která podstatne ouíirrnu; 
" 

koncepci územního plánu ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'str' 1 3

požadavky na elimina'cl,'Áini*uruaci n'ebo kornp.rrru.i negativních dopadů na udržitelný rozvoj

llzemí,pokud rryry v" oyrrodnocení uplatňování územního plánu zjištěny " "'str'13

návrhy naa!ďla|izacizisadúzemního rozvoje' ""''str'13

Údaieoschválení '"""' ""'str'14

ve znění
zžkona mění některé

b.
c.

d.

e.

f.

oD'

h.
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Ad a)
Vvhodnocení uplatňování územního plánu včetně whodnocení. zda došlo ke změně

podmínek na základě kterÝch bvl územní plán wdán (8 5 odst. 6 stavebního zákona). a
sdělení. zda bvlv ziištěnv nepředpokládané neeativní dopadv na udržitelnÝ rozvoi území

a.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu

1.a) vymezení zastavěného území
B url e prtrverl eng xkÍ * aliza*t :las tavě néh t tizcm í.

1.b) koncepce rozvoje izemi obce, ochrany a rozvojejeho hodnot
Celková koncepce rozvoje izemí obce zůstavázachována.

l.c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce
Uzemní plán z hlediska urbanistické koncepce lymezil zastavěné ltzeml zastavitelné plochy. koridory pro
komunikace a plochy změn v nezastavěném území. Dále jsou lymezeny koridory pro umístění technické
infrastruktury.

Zastavěnéizemí:
UP Stěchovice lymezil zastavěné t;zemí ke dni 1. 8. 2008.
1 zastavěné území Stěchovice
l zastavěné izemiNoqý Dvůr
l zastav ěné územi Lipice
3 zastav ěná irzemí Dřetiny

Zastavit-elné plochy:
Stěchovice

Al,42,43,1.4,45,46, A8
B1, 82
CI,C2
DI,D2
EI
F1

Noý Dvůr
A7

V lokalitě Lipice a Dřetiny nejsou \Ymezeny žádné zastavitelné plochy.

Plochy přestavby:
Nejsou územním plánem wmezeny.

Plochy rezerv:
Nejsou ltzemním plánem \ymezeny.

1.d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
Koncepce veřejné infrastruktury
Koridory pro umístění technické infrastruktury:
Vedení elektrické energie 22kY a trafostanice TS4
Vedení elektrické energie 22kY a trafostanice TS5

Koridor pro umístění VTL plynovodu, vymezený "ap vvc Písecko-Strakonicko, je nutné z řešení
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odstranit. Důvodem je nepřevzetí tohoto koridoru ao zÚn lčx.

Koridory pro umístění dopravní infrastruktury:
Vedení silnice IIlt72
Dl - odstranění dopravnizávady v křižovatce u Štěchovky (VPS)
D2_ odstranění dopravni závady v zatáčce u kaple sv. Jana (VPS)

Cesý v krajině
C1 _ Navržena obnova ěásteěně zaniklé polní cesty Cl směrem do Novosedel. Její ýmam
spočívá v obnově cesty alternativní ke lvl'72, která spojí exisfující cestní tahy Katovice _
Sloučín - Novosedly a Štěchovice - Volenice, kteý je jen na izemí Štěchovic nepruchodný
(nesjízdný). Jde o obnolu klasické polní cesty se zpevněným (prašným) povrchem pro pěší,
cyklisty, koně, drobná motorová vozid|a, zemědělskou a lesnickou techniku. (vPS)
c2-
Navržená nová cesta jako příjezd v navržené Čov ryps)

P STL plynovodní řady Štěchovice (VPS)
V vodovodní řady Štěchovice (VPS)
K kanalizační řady Štěchovice (VPS)
CoV čistička odpadních vod Stěchovice (VPS)
vN \rN přípojka a trafo Štěchovice (VPS)

Koncepce veřej né infrastruktury zůstane neměněna.

1.e) koncepce uspořádání krajiny, včetně lymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich v7užití,
inemni systém ekologické stabiliý, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi,
rekreaci, dobývání nerostů a podobně

Koncepce uspořádání krajiny zitsÍává zachována, \ryjma územního systému ekologické stabiliťy(ÚSEs).
Koncepce znavržených prvků obsahuje plochy a koridory územního systému ekologické stability a dále
některé z,p|och, čijejich části. Dalšími p|ochami jsou plochy veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Řešení Úsns bude zrevidovánoo zejména se jedná o nadregionální ÚsEs tak, aby byl v souladu
s ÚsEs vymezeným v ZÚR. V zásadě se jedná pouze o odstranění plochy nadregionálního biocentra 2
v severní části území. Toto lymezení nemá opodstatnění a není v souladu s vymezeným neregionálním
Úsps v zÚp'.

Navržené prvky lokálního ÚsEs,
Lokální biokoridor (LBK) - části LBK:
1 část LBK3 J od Nového Dvora
l část LBK3 JV od Nového Dvora
1 část LBK6 Z od Štěchovic
1 část LBKl2 J od Lipice - chybně popsan;ý v textové části v kap' VPo jako RBK, jedná se o LBK.
Žaani znavržených skladebných prwků Úsns není dosud realizován.

Interakční prvek - navržený'.
Severně od Nového Dvora
Severozápadně od Štěchovic
Jižně od Dřetin
Žaa"i, z navržených interakčních prvků není dosud realizován.

1'f) stanovení podmínek pro ryrŽití ploch s rozdílným způsobem vwŽiti s určením převažujícího úěelu

wužiti (hlavní lylžiti), pokud je možné jej stanovit, přípustného vylžití, nepřípustného vyrržití, popřípadě
podmíněně přípustného vyllžiÍí těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání' včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například qýškové regulace zástavby, intenzity wllžttí
pozemků v plochách)
Stanovení podmínek pro ryužití ploch s rozdílným způsobem r,yužití zůstává zachováno.



Pro plochy nezastavěného území bude upraveno ,$epffpustné využití" tab aby byly podmínky

využíti zřejmé s vazbou na $18 odst. 5 stavebniho ákona'
nuoou pro-věřeny regulační podmínky ve smyslu zákona č.350/2012 Sb.

1.g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opaťení k zajišťování

ou-.*í a bezpečnosři státu u pto"-t' pro asanaci, pró které Lze právak pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby
D1 Zvětšení poloměru naIIlI7Z,
D2 Zvélšení poloměru nalIl!72,
Cl nová místní komunikace Štěchovice
C2 nov á místní komunikace Štěchovice
P STL plynovodní řady Štěchovice
V vodovodní řady Sjěchovice
K kanalizační řady Stěchovice
Čov oistieta odpadních vod Štěchovice
vN \rN přípojka_a trafo Štěchovice stavba veřejně prospěšné infrastruktury

Stanovené lymezené veřejně prospěšné stavby zůsíívají zachovány.

Veřejně prospěšné opatření
lokální biokoridor č.3

lokální biokoridor č'6
regionální biokoridor č. 12

K opravě (chyba formální) :
1 část LBK12 J od Lipice ] chybně popsaný v tabulce VPo jako RBK' jedná se o LBK'

1.h) lymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které |ze uplatnit

předkupní právo
Veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, pro která je možno uplatnit předkupní

právo v řešeném ízemí nejsou.

2.Yymezeni dalších ploch, koridoru a staveb

2.aý lry^erení ploch a t<oiiaoru územních tezer\{ a stanovení možného budoucího lryuŽití, včetně podmínek

projeho prověření
Rezenry nejsou v tIP vymezeny. Zachováno'
2.b) vyÁezění ploch a koridoru, ve kteých je prověření zménjejich lyužití územní studií podmínkou pro

rozhodován i, a dále stanovení lhůty pro poÍiženi izemni studie' její schválení pořizovatelem a vložení dat o

této studii do evidence ízemně p|ánovaci činnosti

Plochy zůstávají tak, jak jsou v ÚP Yymezeny. Jedná se o plochy A3' A8+B2.

Bude změnunuln,it" ňro pořízení studie, jejischválenÍ pořizovatelem a vložení dat do evidence územně

plánovací činnosti stňovená v ÚP oa s í"i óa data nabytí účinnosti vyhlášky o lydání územního q':i:"
formou opatření obecné povahy. Lhůta bude upravena s ohledem na tuto Zprá.n'u o uplatňování IIP'

Lhůta bude nově ny*"""o' o" š l"t od nabytí účinnosti ZményIJP.
2.c) lrymezení pločh a koridoru, ve kter'ych je pořízení a vyďání regulačního plánu podmínkou-p_ro

rozhodování o změnách jejich r,yuiiti a zadiníregulueníno plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 k r'yhlášce MMR

č.50012006 Sb. v platném zněni.
Nezměněno - UP nerymezuje žádnou plochu s podmínkou regulačního plánu'

2'd) stanovení pořadí změn v izemi (etapizace)

Nezměněno - ÚP nestanovuje etapizaci'

2.e) *ymezení architektonicky nebo urbanisticky ýznamných staveb, pro které může q'pracovávat

arc-hite-ktonickou část proj ektové dokumentace j en autorizovaný architekt

Nezměněno - ÚP nestanovuje.
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2.f)vymezení staveb nezpůsobilých pro zj<rácené stavební řízení podle $ 117 odst. 1 stavebního zákona
Nezměněno - ÚP nestanovuje.

a.2. vyhodnocení, zda došlo ke změně podmínek, na základě kterych byl územní plán vydán ($
5 odst. 6 stavebního zákona)

Během lhůty od vydání Úp Štechovice po současnost došlo ke změně podmínek, na základě kteďch byl
územní plrín lydán.
Aktualizace PUR
Politika územního rozvoje je aktualizována ke dni 15. dubna 2015.
Lízemní plán bude upraYen na základě porlminek z PÚR ve znění 1. Aktualizace podle podmínek
tohoto dokumentu.
7'měna podmínek je odrazem vydání Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR).
Územní plán bude upraven na základě podmínek ze ZÚRpodle podmínek viz bod c) níže.

V rámci lyhodnoceníPřípadných změněných podmínek jsou prověřeny návaznosti na vydané :územni p|ány
v době po lydání UP Stěchovice.
Sousední obce:
Kalenice - ý' . nabytím účinnosti dne 18. 12. 2009
Kladruby_ UP s nabytím účinnosti dne 16. 12' 2009
Novosedý UP s nabytím účinnosti dne 2. 1.2013
Koclov-ÚP s nabytím účinnosti dne 9' 5'2009
Kraselov_ 9phe znění UP s nabytím účinnosti dne 17.'7 .2018
Volenice- UP s nabytím účinnosti dne 21 . lI . 2013

Po prověření lydaných územních plánů sousedních obcí, kdy byla pozornost soustředěna zejména na
územní systém ekologické stability, lze konstatovat,že prvky Úsns jsou vzájemně propojeny s přvky
na sousedících správních územích.
Z hlediska vedení dopravní infrastruktury je potřeba prověřit hranici s obcí Novosedly, kdy přímo na
hranici je ukončen koridor pro vedení silnice lafi2 s kódem D4, ačkoliv vymezení nevzbuzuje
pochybnosti o tom, že dá/re silnice bude pokračovat ve směru na štěchovice ve stávající stopě. Koridor
je lyme-zen pro severní obchvat sídla Novosedly v ÚP Novosedly.
V UP Stěchovice rymezený koridor dopravní infrastruktury Cl je ukončen na hranici s obcí
Novosedly, kde navazuje na stávající komunikaci, která je zde vymezena jako plocha stabilizovaná.
Jelikož se jedná o víceméně obnovu (cesty)o jejížýznam řešením Úp j" stanoven jako alternativní ke
II]I72, která spojí existující cestní tahy Katovice _ Sloučín - Novosed$ a štěchovice _ Volenice,
(nesjízdný), bude na sousedící obci Novosedly, aby svůj ÚP přizpůsobila této koncepci, jíž se dá
přiznat nadmístní charakter.

a.3. sdělení,zd'a byly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj úrzemí
Nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj uzemí.

Ad b)
Problémv k řešení v územním plánu wplÝvaiící z územně analvticlďch podkladů

změyY v Úap nejsou předmětem problémů k řešení.
Do I]P bude zapracována hypostezka.

Z problémů k řešení v ÚAp:
Podmínky pro přímivé životní prostředí:

- Yýrazně zlepšit kvalitu vodních zdrojů
- Z\rýšit zastoupení ekologicky pozitivních krajinných struktur a prvků (lesy, travní porosty)
- Vyrvořit podmínLry pro výskyt zvlášť chráněných oblastí, ÚsE,s
- ZwšiÍ koeficient ekologické stability
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Podmínky pro sociální soudržnost společenství obyvatel
- obec není plynoÍikována, zajistit napojení kanalizace na CoV
- Zkvalitnit a rozšířit silniění infrastrukturu a zlepšit dopravní obslužnost izemi
- Mímě narusti{ poěet obyvatel
- Vyfvářet podmínky pro budoviíní další občanské vybavenosti a volnočasol"ých aktivit
- Zamezitúbýku býového fondu, rozvijet a podporovat nové možrosti bydlení (rodinné domy)
- Řešit hrozbu stárnutí a nedostateěné kvality býového fondu
- Vywořit podmínky pro zv'ýšení rekreačního potenciálu územi (cyklostezky' pěší trasy, hypostezky)

Podmínky hospodářské
- Vyrvořit dostatek pracovních příležitostí, např. získání noých investorů, ploch pro podnikání
- Mírně nadpruměrnámíranezaměstnanosti
- Nízká daňová qitěžnost
- Nedostatečná možnost spolufinancovat rozvojové projekty a vytvářet pracovní příležitosti

Všechny podmínky výše uvedené jsou územním plánem akceptovány.

Ad c)
Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územnÍho rozvoie a územně plánovací

dokumentací wdanou kraiem

c.l.
Politika územního rozvoie Ceské renublikv 2008(dále jen PUR CR)' schválená usnesením v|ády ě.929
zednez0.7.2009 vezněníAktualizaceč.1,kterábylaschválenausnesenímvládyčeskérepublikslě.216
dne 15. dubna 2015.
Usnesení o schválení doporučuje starostum obcí při poÍizouáni územně plánovací dokumentace obcí a při
zpracování koncepčních dokumentů PUR CR zohledňovat PUR.

Územniplán Štěchovice plně respektuje Aktualizaci č.1 Politiky územního rozvoje Čn zots.
Řešené ilzemí ne|eživ rozvojoých oblastech
lymezených platnou Politikou územního rozvoje ČR a neleží ani ve lymezených specifických oblastech,
věetně kapitoly Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje ttzemí.

o Z hlediska republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného ronoje území
(kap.2)

tvemní plán splňuje priority {fkající se prostředí ve správním území obce Stěchovice
. Z hlediska wmezení ronojových oblastí a ronojoúch os (kap.3')

Územi obce Štěchovice se nenacháziv žáďné zrozvojoých os ani rozvojové oblasti'
. Z hlediska wmezení specificlívch oblastí (kap.4)

Území obce Štěchovice se nenacházív žádné ze specificlcých oblastí.
o Z hlediska v)mezení koridorů a ploch doprajní inÍrastruktury (kap.5)

Na území obce Štěchovice se nenachází Žádný koridor ani plocha dopravní infrastruktury.
. Z hlediska Ylmezení koridorů a ploch technické inÍrastruktury (kap'6')

Na území obce Štěchovice se nenacházi Žádný koridor ani plocha technické infrastruktury.
o Z hlediska stanovených dalších úkolů pro územní plánování (kap.7)

Nejsou žádné úkoly stanovené pro území obce Štěchovice.

c.2.

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem
Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR)
byly lydány usnesením na 26. zasedáni Zastupitelswa Jihočeského kraje dne 13. 9.2011, snabytím
účinnosti dne J . l l. 201 1.

I.aktlairizace ZÚFt, vydána usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje nabyla účinnosti dne 6. 1 . 20l5.
2.aktualizaceZIJR,r,ydána usnesenímZastupitelswaJihočeskéhokrajenabylaúčinnostidne 6. l.2016.
3. aknnltzace ZÚp.r,ydána usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje nabyla účinnosti dne 6' I.2016
4. aktualizace ZÚR,lydána dne 22. září 2016'



NÁvrur zpRÁvy o uprarŇovÁNÍ ÚzpvrNÍHo prÁNu ŠrĚcHovIcp

5. aktualizac e zÚp" vydrína dne 9. bÍema 2017 .

6. aktualizace ZÚR" vydrína dne 22. února 2018.
Územní plán Štěchovice nabyl účinnosti před nabytím účinnosti Zásad, územního rozvoje
Jihočeského kraje a jednotliých aktualizací.

Požadavkv ze ZÚR:

Z hlediska Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území _ kap.A
Stanovené' priority pro zajištění přímivého životního prostředí jsou územním plrínem respektovány;
řešením UP jsou respektovány principy a podmínky stanovené ve lyhodnocení vlivů zásad
územního rozvoje na životní prostředí (tzv' dokumentace SEA), věetně podmínek lypl;ývajících
z hlavních environmentálních limitu vycházejicích ze stávající legislativy jsou územním plánem
Štěchovice splněny.

Stanovené priority pro zajištěni hospodrářského rozvoje kraje jsou územním plánem
respektovány; jsou přednostně vyuŽívány plochy a objekty vhodné kpodnikání v zastavěném
izemí, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektu (tzv'
,,brownfields") a nejsou zhoršeny podmínky pro využívání zastavěného území.
Stanovené priority pro zajištění sociální soudržrosti obyvatel jsou územním plánem
respektovány; 1e l1užita priorita při vymezováni zastavitelných ploch lyloučit nekoncepční
formy využívání volné krajiny, zastavitelné plochy situovat pokud možno v návaznosti na
zastavéné llzemi, respektovat stávající historicky utvářené sídelní struktury' ochranu tradičního
obrazu městshých i vesnichých sídel v krajině, včetně ochrany jednotlil"ých kulturních památek,
při přednostním lyužiti nevylžiých a opuštěných areálů a proluk v zastavěném území a se
zajištěním dobré dopravní obsluhy a dostupnosti pro pracovní síly i z okolních obcí,

- Z hlediska upřesnění územních podmínek koncepce ochrany arozvoje přírodních, kulturních
a civjlizačních hodnot území kraje jsou respektována hlediska stanovení podmínek koncepce
ochrany a rozvoje přírodních hodnot, stanovené zásady pro roáodování o změnách na území a
stanovené úkoly pro izemní plánování.
Nové zastavitelné plochy jsou lymezovány v návaznosti na již urbanizované iuemi (tj. zastavéné
nebo již lymezené zastavitelné plochy), a to i za cenLl méně pozitivního dopadu na ochranu
zemědělského půdního fondu.
Z hlediska stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnotjsou respektovány
stanovené zásady pro rozhodování o změnách nauzemí a stanovené úkoly pro izemi plánování.

Z hlediska Upřesnění republikových a vymezení nadmístních rozvojoraých oblastí a os _ kap.B

Řešené izemiobce Štěchovice se nenacházív žádnérozvojové oblasti ani rozvojové ose.

Z hlediska Zpřesnění vymezení specifichÝch oblastí v-vmezených v politice územního rozvoje a
vymezení dalších specificlďch oblastí nadmístního l"ýznamu - kap.C

Území obce Štěchovice se nenacházív žádné ze specificlcých oblastí.

Z hlediska Zpřesnění vymezení ploch a koridoru vymezených v politice územního rozvoje a
vymezení ploch a koridoru nadmístního qÍznamu. ovlivňujících území více obcí. včetně ploch a
koridoru veřejné infrastruktury. územního systému ekologické stability a územních rezerv _ kap.D

V řešeném uzemí nejsou vymezeny koridory technické infrastruktury.

Na území obce Štěchovice nejsou \ymezeny žádnéizemnírezerly.

Z hlediska Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních. kulturních a
civilizačních hodnot území kraje _ kap'E

Stanovení podmínek koncepce ochrany arozvoje přírodních hodnot ÚP respektuje:
V UP jsou podporována řešení směřující k r'1váženosti zájmů ochrany přírody a zájmtt
podporujících rozvoj hospodářských, socioekonomických aktivit věetně rekreačního wužLti,Územi,
je respektována ochrana přírodních hodnot, respektován charakter krajiny dle lymezení krajinného
ránu, je podporována idržba, obnova a doplnění originálních krajinných prvků a segmentů ve
prospěch posílení ekologické stability krajiny, jsou respektovány vodohospodářské zájmy, jsou
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chraněny vodní toky, vodních plo-ch-v,_je stabilizovrína ochrana zdrojů podzemní a povrchové vody'

Při navrhovaní nových"l"'l"'r"r.v"r; pňh-;'ly zohledňovrínv 
-zásady 

ochrany zemědělského

půdního fondu a po"l_.1o ,rrěených t ptncni n nř"" lesa, nové .o^oJoroe plochy jsou situovány

přednostně mimo I..a II. třídu ochrany 
""r'Jáer.^tet " 

půdního fo.ndu a m-imo lesní pozemky, zároveň

ale také nové zastavrtelné plochy:.o' pr"a'ort"e .fr"""rry v návaznosti na j'žurbanizované ízemi'

Při stanovování podmínef r,yužití ,6zemiffiJ9a1'" ,,u po.itoroiíní retenční schopnosti 'ízemi, na

zajištění migraění p-'*ň"iii příčných píekí,žekna tocíih, ve vztahu k posílení biodiverzity a k

B1ll'ffJ;'Tniiiř''l",l;"rce ochrany a rozvoje kulturních hodnot ÚP respektuje:

Do územního plánu jsou promítnuty ,i""-"_i'fáá;i"ú pro.zabezpeěení ochrany a péje o nemoviý

památkoý fond je áta,oó na kvalitu u *,.tua řešení nóvé zastavby v jejich okolí' Je respektován

charakter krajiny je podpořena idrŽba,9il;;; a áophení originá1nich krájinných prvků a segmentu

ve prospěch zachoviníspecifického t u;*nJr'o rázu, není připuštěna zástaibarymykající se měřítku

krajiny a vyrazněr'"*!u;i"i krajinný á u..tit.ttonic'ý iáz'a negativně ovlivňující panoramatické

lť]:i:;' podmínek koncepce ochrany 1.1ozvoje 
civilizačníchjrodnot ÚP respektuje:

Úr o1tuorn podmínky pro ikolo.gicky přij;á;;ro"v zemědělského hospodďení vedoucí k obnově

oůvodní kulturní krajiny a vytvářeny pog$nty pr.o pódpo* zemědělskéh'o hospodaření v kombinaci

[;ř#"^ n ouru"i cestorT rího a turistického ruchu'

Úr vryworit podmínky pro rozvoj obytných funkcí venkovského charakteru' lymezené rozvojové

plochy jsou racionálnj napo.!.ny ňa verejáou dopravní a technickou infrastnrkruru'

Ze zásadstanovených v zÚR pro krajinu lgsppslní$ude změna UP akceptovat:

Úp řešením, zejména stanovenými Ť:oarr'ir'kuroi 'r.yužití 
izemi, nepodporuje intenzivní formy

zemědělství v nevhodných polohách, nJ'nysrri" plochý o1e p,iay ía. ýtór. 
irvale zaÍravněných ploch'

nelikviduje vegetační prvky volné'.ň;jil;".o"oi".*]" 'a'ž"' 
historicky prověřenou strukturu

zemědělské krajiny, nepovoluje ,'""ittirreiÁistění a n"t't"á nové zástavby s otrledim na okolní krajinu,

podporuje ,u"noránitistoriclry p.orrer"i*^.*r.** zemědělské krajiny zamezl,lje vnášet do prostředí

nepůvodní u 
"rri 

ur"t it"t tor,i"ře'u ,rrbu'lruo'i prvky a zachovává atraktivní ýhledy'

ÚP ,ezásad stanovených v ZÚR pro krajinu polní bude změnaÚP akceptovat:

ÚP řešením , zejménastanovenými podmínkami qužití izemi' nepovoluje nové stavby bez ohledu na

krajinné měřítko ";i;;;iil"",y 
u á."nit"ttoru traáičních u.rní"ry"n staveb, nepovoluje nové stavby bez

ohledu na krajinnjLerito a původníil;ď; architekturu i.uáieni"t' vesnických staveb, nelikviduje

Zbýky vegetačních prků volné r11jinv i;i;j;, "9!.9rir"v". 
a"p."'"a"a a břehová zeleň vodotečí)' při

zak|ádáninoqých vegetaěních prvků.ve "ři."Ji."ii'e 
aoprr".;"-u t<ultiv,r.j" prvty Úses, podporuje citlivé

hospodaření vzhledeň ke stanóvištním poámínk áin, zachovatt'istorlcty próvěřenou strukturu zemědělské

krajiny, posilovat funkčnost .r.ruo"u'ylř'';';'řů''úš;,s, ''"n"ooruje'podmínkami 
r'ryužití necitlivou

zástavbtl,ktera potíri p'i'"á"r urb ani sti óké zna|q v e sn iclcých s íde l'

íj.:Í:.Í:"í11x;1.*'ffibKR10-Strakonicko(severníčást)aobKR13_Volyňsko-
Strakonicko (ižní část)'

Řešenéo tYPu'

tl'"*inlob""ŠtEchoviceneprochází**'.'é vP---S ". koridory veřejné infrastruktury'

ře-,i""*i žádné prvky nadmístního významu'

t

Územiobce Štěchovice neobsahuje na

9



NÁvnH zpnÁvy o uprerŇovÁNÍ ÚzBvntÍHo prÁNu ŠrĚcrrovlcp

Z hlediska Vymezení ploch a koridoru. ve kÍeďch je prověření zrrrěn jejich v.rnržití územní studií
podmínkou pro rozhodovríní. a dále stanovení lhůtv pro pořízení územní studie. její schválení
pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti _ kap.I

Řešené tnemi není zahrnuto.

Z hlediska Vymezení ploch a koridoru. ve kÍe4ých je pořízení a vydrání regulačního plánu orgány

kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich vyrržití a dále stanovení lhůtv pro pořízení

rezulačního pliánu a ieho předložení zastupitelstvu kraje _ kap.J
Řešené :územi není zahrnuto.

Z hlediska V}'mezení ploch a koridoru. ve kterych je podmínkou pro rozhodování o změnách iejich
v.lrržití pořízení a v.vdání regulačního plránu na žádost - kap.K

Řešené tnemí není zahrnuto.

Ad d)
Prokázání nemožnosti wužít wmezené zastavitelné plochv a whodnocení potřeby wmezení

novÝch zastavitelnÝch ploch podle Q 55 odst. 4 stavebniho zákona

V územním plánu Štěchovice jsou lymezeny níže uvedené zastavitelné plochy' u kteých je stanovena

předběžná kalkulace možnosti dalšího rozvoje. Zatim nebyly lyužity'

Zastavitelné plochy:
Štěchovice

Plochy smíšené obytné
AI, A2, A3, A4, A5,46, A8
Plochy oběanského vybavení
81, 82
Plochy dopravního lybavení
CI,C2
Dl,DZ
Plochy technického lybavení
E1
Plochy l"ýrobní
F1

Noqý Dvůr
Plochy smíšené obytné
A7

Ad e)

Pokvny pro zpracování návrhu změny územního plánu

Úprun1' územn ího plánu:

Zajištění souladu s Úap - ad b) viz ýše:
Doplnit do UP hypostezku:
xII. - Hypostezka - vymezení

Zajištění souladu s pÚR - ad c) viz ýše:
'ízemní plán splňuje.

Zajtštění souladu s dokumentací lydanou krajem - ad c) viz qýše:

10
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odstranit koridor pro umístění VTL plynovodu vymezeného v ÚP podle Úp vÚc Písecko_Strakonicko
XI. - Koridor pro plynovod - odstranění

X. - odstranění nadregionálního biocentra

Po provedení revize zastavitelných ploch budou všechny plochy v ÚP ponech,ány - ad d) viz l"ýše

Požadavhv obce Štěchovice na změn}' ÚP:
Vymezení ploch:
Plochv zastavěného území:
I. Vvužití svtÍŠENÉ rnÍnonrvÍ _ pŘnsrAvBA
u. Využití SMISENE OBYTNE - PRESTAVBA
Iv. Využití SMI'S-ENE VYROBNI - PBFSTAVBA
v. Vvužití SMISENE VYROBNI - PRESTA\tsA
vI. Využití VEREJNE PROSTRANSTVI - sTAv

Plochy zastavitelné:
VIII. Vvužití suÍŠnnÉ OBYTNÉ - ZASTAVITELNÁ PLoCHA
Ix. VyužitíYEREJNE PROSTRANSTVI - KOMUNIKACE_ NAVRH v ZASTAVENEM

UZEMI

Plochy změn nezast_avěného území:,
nI. Využití SMISENE OBYTNE - ZASTAVITELNA PLOCHA
vII. Využití REKREAcn-výnĚH PRo KoNĚ sE z^ZF,MlÍnn - NÁvRH _ bude prověřen

dopad na krajinný ráz

Yazba na přílohu Zprávy o uplatňování ÚP:

Ř=ŠENÉ lrvy Vř ZMĚntĚ up { PoŽADAVKY] :

POŽADAVKY QBCE:
ĚrĚcNoyce

ziiÍ;:ž;::ť:;Ě'{,Í:4;íí:#VYMgZENíPRsVYUŽrísMlŠENÉvÝnogNl-PŘEsTAvBA

vYMEZENí PRs vYilŽlTÍ sMlŠENÉ ogYTNÉ - pŘĚsTAVBA

VYMEZENIPRo VYUarl suíŠEttÉ o3YTNÉ - ZASTAVITELNÁ PL.

VYMEZENí PRo VYuŽlrí s fut iŠ=t{É vf nos$ i - PŘE$TAVBA
VYM EZEN í PRo VYUŽlrl vrŘE..lt't É PřcsTRAl'| sTVí - STAV

VYMEZENí PRs VYUŽFí REKREAC=-\IÍ*ĚH PRo KoNĚ - NÁVRH

VYMEZENi PRo VYUaTí $MíŠENÉ **YTf''É - ZA$TAVITELNÁ PL.

VEŘEJNĚ PRosPÉŠ}tÁ sraven

LtptcE

vfit

soULAÚ sE ZuR +UAP:
*:X

XIre:::::::m
xil

NADREGICINÁLNí BIoCENTRUM _ STAV_ K oDsTRANřNl

KoRlsoR pps pLYNCIVoD r Úp vuci - K OnSTRAN*Ní
HYPOSTEZKA _ VYMEZENí

11
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Není požado v áno zpr acování variant'

Požadavky a podmínky pro lyhocl.nocení vlivů návrhu aněny územního plánu na udržitelnÝ rozvo_i

inemí($19 odst. z ,iárl"u.,n'o zákona) '"j;;;;;*'y. 
Ňeni il;áJň; lyhodnoceňí vlivu na Životní

il;,*Ji, ;" 
"ro.oprr'y'ýznamnou 

lokalitu nebo ptačí oblast'

Skutečnosti uvedené pod písmeny u) T d) nepodmínily potřebu zrrěny podstatně ov'ivňující koncepci

územního plánu; nedoŠlo ke změně noamiiJt"'"ťa""1l':t:Ě*+ xi;rmlp HÍ'il'"ffi:il'J'.'ffi:i
ffi[:'l&i'ffii:**f í$:Eo"TT'J."u?"lů-ffi; i:;ili. ót,ut územně ana'ýic'oých podkladů

nepodmínil problémy'i_r"!",'i u tž.*ni-;ň;.''Ú;;;iplánj" v souladu s politikou územního rozvoJe a

územně plánovací u"ť*,,,*""í oydano,, -:;íil. N;?;;Jů"ň n.-oz''o't'r^zi r'ymezené zastavitelné

;b.hy Ň;" iuďižnutné pořídit nový územní plán'

Ad h)

Ve vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny-negativní dopady na udržitelný rozvoj

území.

obecŠtěchoviceneuplatnilanávrhynaakila|izacizásadúzemníhorozvoJe.

Návrh této zprtivy o uplatňovtÍní !zyyín-1plónu'ftěclovic. 
z1 uplynul1oblob!' v-čuse od vydtÍní Úp ao

součusnosti (07/ 2018), se projednúva prttiěřeně podle ustan-"í,i s ir odst. 1 už 4 a bude schvulovdn

obdobně podle $ 47 odst' 5 stavebniho zurona'

Protože zpráva obsahuje pokyny p-ro *)racovúní návthu změny územního pldnu, burle postupovtÍno dále

v roz,sahu této změny oiiobně podte uitanovení $ 50 až 5 stavebního zókonu'

Núvrh zprdvy o uplutňovtiní územního plónu štěchovice bude zveřejněn na internetouých strónktich obce

Štěchovice, wwl''steclrovice-st'cz'

Ndvrh rytrtÍvy, doplněný u uptavený na zdkladě projednóní s dotčenými orgdny a krujským úřadem' bude
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NAVRH ZPRAVY O UPLATNOVANI UZEMNIHO PLANU STECHOVICE

předložen zastupitelstvu obce Šftchovice ke sehvóIení dle $ 6 odslS písem e) stavebního aÍkona

Předkladatel a zhotovitel ÍPrávY:
Předkladatel: obecní uřad Stěchovice
Zhotovitel: oprávněná úřední osoba Ing. Hana Roudnická

Úaaje o výsledcích projednání s dotčenými orgány @o) a krajslcým úřadem (rtD:
K předkládané Zprávě o uplatňování UP Stěchovice
uplatniýneuplatnily Do stanoviska a požadavky:

I]daie o schválení:
Zpráva o uplatňování územního plánu Štěchovice byla schválena
zastupitelstvem obce Štěchovice

dne pod č. usnesení

místostarosta starosta

Tato Zptáva o uplatňování má 14 stran f .A4.
Součástí je Příloha Zprávy o uplatňování ÚP. V příloze je graficky vy,jádřena revizeÚP apoŽadavky na
změnu UP'

I3
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obecní úřad Štcchovice

Štěchovice 64 Telefon: +42A 602235 383
387 16 Volenice
Vyřizuje: ing. Hana Roudnická,
Kosmonautu 1262
386 0l Strakonice, tel.775 146 183
Email : roud n i ckaí{r') strakorr i ce' cz

Štěchovice dne l8.07" 2018

Veřejná vyhláška
oznámení

o projednávání návrhu zprávy o uplatňování rúzemniho plánu za uplynulé období

Stěchovice

obecní urad Štcchovice jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování
podle $6 odst. (2) zákona č' 183/2006 Sb., o územním planování a stavebním řádu (dále
stavební zákon), oznamuje ve smyslu ustanovení $ 20' $ 47 a $ 55 stavebního ziákona, žebyl
zpracován návrh zprá*ry o uplatňování územního plánu za uplynulé období ÚP)
Štěchovice. Návrh zptáw o uplatňování ÚP Štěchovice zptacova| ve smyslu $ 55 odst. (1)

stavebního zákona a v souladu s $ 47 odst. (1) stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s
určeným zastupitelem obce. Součástí zpržxy o uplatňování Úp jsou potryny pro
zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání změny ÚP.

V souladu s $ 47 odst. (2) je návrh zprávyr,ystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
ode dne 23.a7.2018 na obecním úřadu ve štěchorricích a na úřední desce web. stránek obce
http:llwww.stechovice-st.cz. Do 15 dnů od doručení této veřejné vyhlášky, tj. do 22.08.2018'
můŽe kažďý uplatnit své připomínkv ($ 47 odst. (2) stavebního zákona). K připomínkám
uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Návštěvu doporučujeme po teleťonické dohodě - tel. 602235 383'775 146 183

I
I tt,i

.:,

../....
Miroslav Mraz

starosta

Tato veřejná vyhláška musí b;it r4yvěšena na úřední desce obecního úřadu Štěchovice
minimálně po dobu 30 dnů.
Podpis anzitko oprávněné osoby' která potwzuje qvěšení a sejmutí oznámeď:

ÚráD
ĚnŮcxovrcc
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Yyvěšeno dne: 23.07. 2018 Sejmuto dne : 2018


