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Obec Únějovice
V Únějovicích, dne ………………….

Zastupitelstvo obce Únějovice, příslušné podle ustanovení §6 odst. 5 písm. C) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Vydává

ÚZEMNÍ PLÁN
ÚNĚJOVICE
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TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAHUJE:
a) Vymezení zastavěného území
b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochranu před povodněmi, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobně
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné
využití, nepřípustné využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), případně stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
(výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí pro
výměru stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních
čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §5 odst.1
katastrálního zákona
i) Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odts.6 Stavebního zákona
j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
k) Stanovení pořadí změn v území (etapizaci)

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAHUJE:
1)
2)
3)
4)

výkres základního členění území
hlavní výkres
výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury
výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
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a) Vymezení zastavěného území
Správní území obce je tvořeno pouze jedním katastrálním územím Únějovice. Zastavěné
území ve smyslu § 58 zákona č. 183/2006 bylo vymezeno ke dni 18.9.2012.
Hranice zastavěného území je vymezena ve výkresech:
1
2
3
4
5
7

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ
HLAVNÍ VÝKRES
VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ A ASANACE
KOORDINAČNÍ VÝKRES
VYNĚTÍ ZE ZPF

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot
Hlavní úkoly územního plánu
K hlavním úkolům ÚP Únějovice při zabezpečování dalšího rozvoje obce patří:
Jedním z úkolů ÚP je zachovat stávající urbanistická koncepce – respektováno a
posíleno centrum obce, respektovány dominanty obce, hladina stávající zástavby.
Jsou zde zapracovány regulativy, které zohledňují současný stav a posilují
dominantní prvky obce.
Obec Únějovice je v současné době uceleným zastavěným územím, ÚP se snaží
zachovat a posílit tuto skutečnost, proto nově navržené zastavitelné plochy zaplňují
volná místa v zastavěném území obce a posilují tak charakter ucelenosti.
Obec Únějovice je obklopena poli, jen jižní okraj katastrálního území obce je vyplněn
lesy, tato otevřenost je prvek, který je v ÚP posílen, nově navržené plochy
zastavitelné jsou v těsné návaznosti na současné zastavěné území obce.
ÚP stanovuje přesné podmínky nového rozvoje obce, v rámci toho řeší základní
principy udržitelného rozvoje území, jedná se především o nově navržené plochy
bydlení, rekreace či plochy trvalého travního porostu.
V katastrálním území obce se nachází hodnotné kulturní a přírodní prvky jako
památná strom, soubor architektonicky významný či místní hodnotné prvky jako
stromové aleje či objekty. Tyto hodnotné a cenné prvky jsou v ÚP zohledněny a je
s nimi nakládáno tak, aby bylo zachovány pro příští generace a zároveň se dnes staly
centry, které v řešeném území posílí turistický ruch a přírodní bohatství.
ÚP plán si jako jeden z úkolů bere zachování urbanistické a přírodní struktury území,
jedinečnosti kulturní krajiny. To ovlivňuje i umístění zastavitelných ploch.
V návaznosti na tuto skutečnost byl vyhotoven i územní systém ekologické stability,
který zhodnocuje kulturně přírodní krajinu a upevňuje trvale udržitelný rozvoj území.
Hlavní cíle územního plánu
Hlavními cíli Územního plánu obce Únějovice je vytvoření vhodných urbanistických
podmínek pro:
• Rozvoj bydlení (rozšíření nabídky stavebních míst a následné
postupné zvyšování počtu trvale bydlících obyvatel)
• Rozvoj ploch pro rekreaci formou vzniku nových zahrádkových osad
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•

Určení ploch pro veřejně prospěšná opatření.

Hlavní zásady územního plánu
Hlavní zásady ochrany přírodních hodnot:
• Územní plán respektuje, zachovává a rozvíjí existující velmi dobré parametry
životního prostředí. Velká pozornost je v územním plánu věnovaná ochraně
všech kategorii „ploch zeleně“ s důrazem na dořešení plně funkčního ÚSES v
celém řešeném území
• Územní plán respektuje terénní konfigurace obce a celého řešeného území
• K významným krajinným lokalitám vyžadujícím specifickou ochranu patří
Pastýřova hruška – památný strom, stáří stromu dosahuje 600 let. Stojí
přibližně 600 m jižně od Únějovického rybníka a je označena v turistických
mapách.
• Územní plán respektuje a posiluje všechny prvky ÚSES
• Současný charakter obce je prolínání zástavby se vzrostlými stromy a
dřevinami, tento charakter ÚP respektuje a zahrnuje do územního plánu.
Hlavní zásady ochrany kulturních hodnot
• Území plán Únějovice respektuje původní historický vývoj obce. Zachovává a
rozvíjí urbanistickou strukturu – půdorysné členění zastavěných území, základní
dopravní strukturu a základní členění území podle převažujícího využití.
Urbanistická struktura obce je založena na schématu ulicově řešeného návrhu,
kde hlavní komposiční osu tvoří cesta směřující sever – východ, v místech, kde
se na ní napojuje ze západu vedoucí komunikace, se nachází menší náves,
nikterak neřešena, tvořena pouze plochou komunikace a uprostřed umístěnou
kaplí. Obec ve svém návrhu vývoje se rozrůstá právě hlavním kompozičním
směrem, tedy západ - východ. Převažující charakter současné zástavby je
zastoupen objekty s podélnou půdorysnou osou, s níž je rovnoběžná osa
sedlové střechy. Převážná část stávajících objektů nacházejících se ve středu
obce směřuje svojí podélnou osou k obslužné komunikaci. Objekty jsou
jednopodlažní, s obytným podkrovím. Objekty jsou umístěny se snahou co
nejblíže příjezdové komunikaci tak, že se přimykají k jedné z hranic pozemku a
vytváří tak prostor pro průjezd do zadních částí parcely. Vůči komunikaci jsou
umístěny tak, že vytváří prostor pro typickou zahrádku. Obec Únějovice
doložena r. 1379. Gotická tvrz z 15. stol. přebudována v 16. stol. na renesanční
sídlo, po připojení k chudenickému panství upravena r. 1723 na sýpku v
bývalém panském dvoře. Na návsi pseudogotická kaple sv. Jana Nepomuckého
z r. 1868 se zvonicí ve štítě.
• Územní plán vytváří optimální podmínky pro zabezpečení plnohodnotného
kvalitního venkovského prostředí
• Územní plán respektuje a uchovává kulturní hodnoty v řešeném území
• Urbanistická koncepce řešeného území je vyjádřena jednoznačně ve výkresové
části. Jedná se především o celkovou skladbu a uspořádání základních ploch
s rozdílným způsobem využití v řešeném katastrálním území
• Rozvoj bydlení je na úrovni územního plánu zabezpečen rozšířením nabídky
nových stavebních pozemků určených pro bydlení
• K objektům architektonicky a historicky cenným, určující historický charakter
obce patří budova bývalé sýpky na pozemku stp. 36/5 (bez č.p./č.e.), budova
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•

vesnické usedlosti č.p. 4 na pozemku stp. 36/1, budova vesnické usedlosti
na pozemku stp. 20 (bez č.p./č.e.) a objekt kaple na pozemku stp. 42 (bez
č.p./č.e.). Je nutné tyto objekty respektovat a ochránit kulturně – historický
význam území s relikty původní lidové architektury.
Dané území lze kulturně – historického hlediska považovat za velmi významné.
V lokalitě se nacházejí dochované relikty původní lidové architektury. Objekt
sýpky vznikl pravděpodobně přestavbou z původní středověké tvrze.
Pseudogotická sýpka nyní utváří charakter návsi. U všech objektů lze
předpokládat, že by se mohli stát součástí návrhu na prohlášení za nemovitou
kulturní památku.
Dané území je také nutno považovat za území s prokázanými archeologickými
nálezy. Na tuto skutečnost je třeba stavebníky upozornit již v době přípravy
stavby.

c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Urbanistická koncepce
Urbanistický plán Únějovice respektuje vývoj celého řešeného katastrálního území a stávající
urbanistickou strukturu. Nová výstavba RD přímo navazuje na již zastavěné plochy.
Samostatná zastavěná území nejsou dále rozšiřována.
Ve volné krajině se nepovolují nové stavby. Převažující charakter současné zástavby je
zastoupen objekty s podélnou půdorysnou osou, s níž je rovnoběžná osa sedlové střechy.
Převážná část stávajících objektů nacházejících se ve středu obce směřuje svojí podélnou
osou do středu návsi. Objekty jsou jednopodlažní, s obytným podkrovím. Objekty jsou
umístěny se snahou co nejblíže příjezdové komunikaci tak, že se přimykají k jedné z hranic
pozemku a vytváří tak prostor pro průjezd do zadních částí parcely. Tento charakter
urbanistické zástavby je snaha dodržet.
V řešeném území ve volné krajině je rovněž výrazně omezeno oplocování rozsáhlých ploch
s následným znemožněním jakékoliv průchodnosti. Prostupnost krajiny nesmí být narušena
oplocováním pozemků ve volné krajině (za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky na
PUPFL zřizované z důvodů ochrany před škodami způsobenou zvěří nebo dočasná ohrazení
pastvin). Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci zastavěného území nebo
zastavitelných ploch. Musí však zůstat zachováno napojení základního komunikačního
systému sídla na síť účelových komunikací v krajině.
Konkrétní pravidla pro umisťování oplocení jsou popsána v kapitole f) – přípustné x
nepřípustné využití ploch (kulturních ploch ve volné krajině).
Územní plán rozvíjí v obci především plochy bydlení a v menší míře plochu rekreace a
plochu zemědělskou. Navrhovaná koncepce navazuje na stávající sídelní strukturu.
Snahou bylo vytvoření koncepčně uceleného útvaru, který doplňuje a rozvíjí obec s ohledem
na uspokojení potřeb obyvatel a to převážně z hlediska bydlení s možností na napojení na
inženýrské sítě.
V územním plánu je navržena jedna samostatná plocha pro rekreaci, ostatní jsou určeny
jako plochy bydlení. Předpokládá se také umístění různých živnostenských provozů a služeb
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v jednotlivých objektech rodinné zástavby. Jedná se proto o provozy nenáročné na prostor a
nezatěžující okolí negativními vlivy.
Za účelem bydlení jsou v k.ú Únějovice navrhovaná území především na západě a východě
stávajícího intravilánu.
Všechny území určená pro bydlení budou napojena na stávající uliční síť a na inženýrské
sítě.
Vzhledem k charakteru nejbližší okolní zástavby je navrhována především výstavba
rodinných domů.
Urbanistické řešení umožňuje dodavatelskou výstavbu jednotlivých rodinných domů a
zároveň umožňuje i komplexní výstavbu celých obytných skupin.
Na základě požadavků pořizovatele byla stanovena etapizace území. Pro etapizaci –
stanovení pořadí zástavby, byly navrženy dvě etapy. První etapa obsahuje všechna
navržená zastavitelná území katastrálního území obce Únějovice kromě zastavitelného
území Z4 a západní části zastavitelného území Z1 (přesná definice a poloha vyznačena ve
výkrese č. 1.). Druhá etapa výstavby zahrnuje právě zmíněné zastavitelné území Z4 a
západní část zastavitelného území Z1.
Z hlediska vzájemné investiční a rozvojové podmíněnosti a časové následnosti byla
stanovena etapizace výstavby v návrhových lokalitách určující podmínky pro správní
rozhodování a rozhodování o rozvoji obce.
Druhá etapa výstavby bude využita za násleujícíh podmínek:
- západní část zastavitelného území Z1 bude využita tehdy, pokud část tohoto
zastavitelného území patřící do první etapy výstavby bude využita ze 75%
- zastavitelné území Z4 bude využito tehdy, kdy zastavitelné území Z5 patřící do první
etapy výstavby bude využito z 50%.
Obecně je považováno za správné, aby se výstavba v další lokalitě probíhala v etapách.
Nedochází tak k masivní zátěži veřejných sítí a postupný rozvoj obce je i obecně vhodnější.
Nadměrná expanze sídel do volné krajiny je vnímána jako nevhodná.

ÚNĚJOVICE
Označení
plochy

Využití
území

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9

BI
BI
RZ
BI
BI
BI
BI
BI
NP

Název

Plocha celkem (ha)

U Trojice
Pod Holým vrchem
Zahrádková osada
Na dílech
K borku
U Únějovického rybníka
Pod Terezininým vrchem
U Merklinky
Trvalý travní porost
Celkem

1,38
0,24
0,20
0,30
0,25
0,19
0,19
2,19
0,21
5,15

Výčet jednotlivých návrhových ploch a jejich umístění
Plochy pro bydlení individuální – BI
Plocha na západní hranici zastavěného
Z1
BI
území obce (ZÚO)
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Z2

BI

Z4

BI

Z5

BI

Z6

BI

Z7

BI

Z8

BI

Plocha na jihozápadním okraji zastavěného
území obce (ZÚO)
Plocha vznikající při severozápadní hranici
zastavěného území (ZÚO)
Plocha vznikající při severní hranici
zastavěného území (ZÚO)
Plocha vznikající v zastavěném území
(ZÚO), při jeho jižní hranici
Plocha vznikající při východní hranici
zastavěného území (ZÚO)
Plocha vznikající při východní hranici
zastavěného území (ZÚO), území stmeluje
již existující zastavěné plochy pro bydlení
individuální

Plochy rekreace – zahrádkové osady

Z3

Plocha na severozápadní hranici
zastavěného území (ZÚO), plocha doplňuje
již existující pás plochy rekreace –
zahrádkových osad

RZ

Plochy zemědělské – trvalý travní porost
Z9

Plocha nedaleko východní hranice
zastavěného území (ZÚO), plocha vzniká
v ochranném pásmu trafostanice

NP

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umisťování
Dopravní infrastruktura
V katastru obce je doprava realizována dopravou silniční a to převážně místními
komunikacemi a silnící III. třídy. S ohledem na velikost obce a její polohu nelze předpokládat
budování dopravní infrastruktury jiného druhu.
Současný stav komunikační sítě nebude měněn zásadním způsobem. Budou
odstraňovány lokální dopravní závady, které umožní kvalitní dopravní obsluhu rozvíjených
ploch. Důležitou součástí je správná údržba a opravy komunikační sítě.
Autobusová doprava
Autobusová doprava je zajišťována pouze místní.
Doprava v klidu
Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily jsou v obci řešena převážně individuálně.
Při výstavbě nebo rekonstrukci objektů bude parkování řešeno tak, aby jejich počet
odpovídal současnému standardu výpočtových potřeb.
Technická infrastruktura
Vodovod
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Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. 13% obyvatel je zásobováno vodou
z místního vodovodu pod správou sdružení občanů. Ostatní obyvatelé využívají domovní
studny. Navrhuje se zde nová výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu. Obec (včetně
nových lokalit) bude zásobena z navrhovaného vodojemu Chocomyšl 2 x 10m3, s tím souvisí
i navržení rozvodné vodovodní sítě, která se předpokládá z plastových trub DN 72 délky
1,3km a DN 90 délky 0,95km, přípojek bude 20ks v celkové délce 0,12km, realizace se
předpokládá po roce 2015.
Kanalizace
Obec Únějovice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je, po předčištění
v septicích, napojeno cca 54 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce. Stávající
kanalizace je místy nedostatečně těsněná, svým stavebním provedením nevyhovuje plně
současným normám. Odpadní vody jsou zaústěny čtyřmi vyústěni do rybníka, kterým protéká
Merklínský potok, jedním přímo do potoka. Jedna stoka je vedena před vyústěním přes
sedimentační nádrž. V současné době je nutné dodělat vyústění kanalizace až do vod
povrchových a do té doby nepřipouštět napojování dalších nemovitostí. Odpadní vody
kanalizace jsou do vodního toku vypouštěny v souladu s platnou legislativou. Odpadní vody
od 46 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné
pozemky.
Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu, recipientem je potok Merklínka.
U nových staveb bude odkanalizování řešeno přes domovní ČOV do nově vybudované
veřejné kanalizace v obci. V případě, že není technicky možné se napojit do veřejné
kanalizace či povrchové vodoteče, bude odkanalizování řešení pomocí jímky na vyvážení.
Dešťové vody budou akumulovány pro další využití nebo zasakovány na pozemku vlastníka
nemovitosti.
S ohledem na velikost obce Únějovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod
kombinací výstavby domovních ČOV a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
V budoucnu je uvažován záměr s možností odkanalizování celé obce na centrální ČOV
v obci Chocomyšl.
Nakládání s odpady
Probíhá v obci zavedeným systémem nakládání s odpady, tedy svozem na určenou lokalitu
mimo řešené území. ÚP změnu nenavrhuje.
Plynovod
Na území obce se nachází STL plynovod.
Zásobování elektrickou energii
Zásobování z východu a severozápadu VN 22kV. NN je získáváno z místních trafostanic a je
po obcích rozváděno nadzemním vedením různého stáří a stavu.
Občanská vybavenost
Nenavrhují se nové plochy občanské vybavenosti.
Veřejná prostranství
Nenavrhují se nová veřejná prostranství.

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
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stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
Koncepce uspořádání krajiny
Územní plán respektuje základní krajinné hodnoty území:
• Zachovává stávající krajinný ráz
• Zachovává stávající plochy přírodní a plochy krajinné zeleně
• Chráněná jsou všechna krajinářsky a biologicky cenná území (navržený
přírodní park Branžovský hvozd)
• Plochy vymezené pro prvky územního systému ekologické stability
• Chráněné jsou rovněž stávající plochy vzrostlé zeleně v krajině
i v urbanizovaném území
• Chráněné jsou izolovaně rostoucí stromy a keře v zemědělských pozemcích
V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy:
DO038 – DO040
LBK FUNKČNÍ
HYDROFILNÍ
DO037 – DO040
LBK FUNKČNÍ
MEZOFILNÍ
DO037 – DO038
LBK FUNKČNÍ
MEZOFILNÍ
DO040
LBC NEFUNKČNÍ
DO040 – DO045
LBK FUNKČNÍ
MEZOFILNÍ
DO045
LBC FUNKČNÍ
MEZOFILNÍ
DO045 – DO039
LBK NEFUNKČNÍ
DO043 – DO044
LBK FUNKČNÍ
HYDROFILNÍ
DO043
LBC FUNKČNÍ
HYDROFILNÍ
DO041 – DO043
LBK FUNKČNÍ
HYDROFILNÍ
DO042 – 219/08
LBK FUNKČNÍ
MEZOFILNÍ
Plochy zemědělské
Plochy lesní
Plochy vodní a vodohospodářské
Prostupnost krajiny
Nejsou navrženy nové cesty v krajině. Nová zástavba jednotlivých lokalit musí umožnit pěší
prostupnost směrem do krajiny.
Územní plán Únějovice pracuje s prvky územního systému ekologické stability a reaguje na
jejich polohu a umístění vhodným návrhem nových kultur. Jejich poloha a umístění jsou
definovány v grafické části územního plánu Únějovice.
V rámci využití ploch územního systému ekologické stability lze v souladu s charakterem,
jednotlivých ploch umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství,
lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky,
hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Je však nutné řádně zohlednit umístění
zmíněných staveb a zařízení vůči jednotlivým plochám územního systému ekologické
stability.
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Významný krajinný prvek – v místech, kde je navržen a kde se nachází orná půda, jsou
navrženy plochy s trvalým travním porostem. Jedná se v současné době o místa, jež vznikla
v čase nálety dřevin a vytvořením remízků a ostrůvků zeleně.
Interakční prvek – v místech, kde je navržen interakční prvek a kde se nachází orná půda,
je navržena plocha s trvalým travním porostem. Jedná se o lokalitu v jižní a západní části
katastrálního území obce podél vodoteče, případně liniové zeleně. Zde je plocha s travním
porostem navržena především z důvodu ochrany před erozivními účinky, tedy jako ochrana
před splavením orné půdy do vodoteče a udržení stálosti koryta vodoteče.
Lokální biokoridor nefunkční – od zastavěného území se nachází několik lokálních
biokoridorů nefunkčních, severním, jižním a západním směrem. V jižní a severní části se
jedná o biokoridory podél vodotečí, v západní části a severní části se jedná o biokoridory
podél komunikací, v rámci těchto prvků je navržena plocha s trvalým travním porostem.
V odlehlých částech katastrálního území obce, v jižní a východní části jsou též umístěny
nefunkční lokální biokoridory, v nichž je navržena plocha s trvalým travním porostem.
Důvodem je především zachování a umístění zatravněné plochy, a to jak z důvodu propojení
dvou celků, tak z důvodu protierozních podél liniových objektů, jak komunikací, tak vodotečí.
Lokální biocentrum nefunkční – v návaznosti na zastavěné území obce je umístěno
severozápadním směrem lokální biocentrum nefunkční. V rámci takto vymezeného území je
navržena plocha s trvalým travním porostem. Důvodem takovéhoto řešení je zcelení plochy
a spojení s existujícím porostem nivního typu navazujícího na zdejší vodoteč.
Lokální biokoridor funkční – od zastavěného území se nachází několik lokálních
biokoridorů funkčních, severním, jižním a západním směrem. V jižní a západní části se jedná
o biokoridory navazující na rozsáhle zatravněné a zalesněné plochy, v místech kde zasahují
do orné či neplodné půdy, jsou navrženy plochy s trvalým travním porostem, v severní části
se jedná o vodní plochu Zákopského rybníka, v místech kde zasahuje lokální biokoridor
funkční do orné, jsou navrženy plochy s trvalým travním porostem. V těsném západním
sousedství zastavěného území obce je navržen lokální biokoridor funkční, který tvoří spojení
mezi intravilánem obce a hranicí zastavitelného území, v místech zásahu na ornou půdu je
navržena plocha s trvalým travním porostem.
Podmíněně přípustné využití LBK
V rámci řešení ÚSES dané lokality byl navržen LBK mezofilní LBK DO040 – DO045.
V rozsahu zmíněného LBK byl navržen přechod koridoru pro dopravní stavbu v nejkratším
kolmém směru mezi pozemky p.č. 1246 a p.č. 1159, kde má LBK reálnou šířku 15-20m. Při
umisťování staveb (sjezd, účelová komunikace, obnova náhonu apod) bude v řešené části
LBK umístěn v místě komunikace přes stávající náhon konstrukčně jednoduchý mostek.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití(hlavní využití),
pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5
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stavebního zákona), případně stanovení podmíněně přípustného
využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání,
včetně
základních
podmínek
prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
(výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí pro výměru stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)
Základní členění ploch s rozdílným využitím
Plochy bydlení
Plochy občanského vybavení
Plochy rekreace
Plochy dopravní infrastruktury
Plochy výroby a skladování
Plochy veřejných prostranství
Plochy vodní a vodohospodářské
Plochy zemědělské
Plochy lesní

PLOCHY BYDLENÍ:
BI – bydlení individuální v rodinných domech
Hlavní využití plochy
• Pozemky pro bydlení v rodinných domech (více jak polovina plochy místností
a prostorů je určena k bydlení, max. 3 samostatné byty v objektu)
Přípustné využití plochy
• Rodinné domy s užitkovými nebo okrasnými zahradami
• Samostatně stojící rodinné domy objemově respektující okolní zástavbu,
charakter obce a charakteristické pohledy na obec
• Garáže spojené s hlavní stavbou rodinného tvořící jeden architektonický a
hmotový celek, odstavná stání pro automobily související s bydlením
• Stavby místního charakteru, které odpovídají koncepci
• Stavby a zařízení pro chov drobného hospodářského zvířectva malého
rozsahu, takovéto stavby a zařízení jsou definovány coby objekty, které svým
umístěním, provozem a chovem drobného hospodářského zvířectva neruší
pobyt na okolních parcelách, a to jak hlukem, tak zápachem, tomu se musí
přizpůsobit počet kusů chovaného zvířectva, jejich způsob chovu a provoz,
zastavěná plocha do 80m2.
• Dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy.
Zejména komunikace pěší, zklidněné a místní přístupové cesty pokud nejsou
samostatnou funkční plochou, cyklistické stezky.
• Stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice, regulační
stanice, měřící stanice)
• Účelové komunikace
• Pozemky veřejného prostranství
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Zeleň, dětská hřiště, oddechové plochy
Pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy
obchodního prodeje o výměře větší než 1000m2
• Provozovny drobné řemeslné výroby bez podstatného vlivu na okolí
(zámečnictví apod.)
• Ubytovací zařízení malého rozsahu (do 10 lůžek – penziony)
• Drobné výrobní provozovny se službami v měřítku zástavby
• Zařízení pro veterinární péči (ordinace apod.)
• Vodní plochy umělé malé, drobné vodní toky (rybníčky, nádrže technického
charakteru)
Podmíněně přípustné využití plochy
• Charakter ubytovacích zařízení malého rozsahu bude řešen v dalším stupni
PD, ke stavbě musí být doložena stanoviska prokazující, že daná stavba nemá
vliv na hlukovou pohodu v obci, nedojde k zatěžování stávající dopravní sítě,
daná stavba nebude zdrojem nadměrného odpadu, hluku, znečištění v obci apod.
• Maloobchod, stravovací zařízení, zdravotní a sportovní zařízení a služby
umisťovat především do parterů rodinných domů, stavby musí respektovat
charakter zástavby obce s cílem zamezit typovým objektům bez
architektonických a urbanistických vazeb. Charakter takovýchto staven bude
řešen v dalším stupni PD, ke stavbě musí být doložena stanoviska prokazující, že
daná stavba nemá vliv na hlukovou pohodu v obci, nedojde k zatěžování stávající
dopravní sítě, daná stavba nebude zdrojem nadměrného odpadu, hluku,
znečištění v obci apod.
• Ke stavbám drobných výrobních provozoven a služeb musí být doložena
stanoviska prokazující, že daná stavba nemá vliv na hlukovou pohodu v obci,
nedojde k zatěžování stávající dopravní sítě, daná stavba nebude zdrojem
nadměrného odpadu, hluku, znečištění v obci apod.
Podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu pro
návrhovou plochu Z1
• Nové stavby budou respektovat stávající meliorační zařízení procházející
rozvojovým územím, zejména lokalita Z1. Podmínkou je zajištění funkčnosti
těchto zařízení (vodní dílo).
• V rámci vymezené návrhové plochy Z1 je třeba respektovat skutečnost, že
lokalita se nachází na pohledově exponovaném svahu (zejména od J a JZ).
Tato skutečnost se projevuje v dodržování výškových a velikostních limitech
nové zástavby.
• Nové stavby nesmí snížit či negativně ovlivnit stávající krajinný ráz.
• Stavby musí respektovat stávající vesnický charakter obce, zejména
přiměřeným hmotovým řešením, jež vychází z charakteru okolní zástavby. To
znamená, že musí být dodržena přirozená výšková hladina obce a objekty
větších objemů musí být členěny na menší hmoty odpovídající měřítku obce.
• Jednopodlažní stavby se sedlovou střechou, půdorysně podélného charakteru
s převládající délkou nad šířkou.
• Velikost nových stavebních pozemků od 1000 m2
Obecná podmínky pro nové nemovitosti (stavby) v navržených zastavitelných
plochách
• U nových staveb bude odkanalizování řešeno přes domovní ČOV do nově
vybudované veřejné kanalizace v obci. V případě, že není technicky možné se
napojit do veřejné kanalizace či povrchové vodoteče, bude odkanalizování
řešeno pomocí jímky na vyvážení.
•
•
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Dešťové vody budou akumulovány pro další využití nebo zasakovány na
pozemku vlastníka nemovitosti.
• Odpadní vody kanalizace jsou do vodního toku vypouštěny v souladu
s platnou legislativou. Odpadní vody od 46 % obyvatel jsou dnes zachycovány
v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky, zbylý
procentuální podíl využívá napojení na veřejnou kanalizaci.
• Pro nově navržené stavby bude splněna podmínka ochrany okolních staveb
před hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech a v chráněných
venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku. Tato
podmínka bude zakotvena v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
• Pro nově navržené stavby bude splněna podmínka ochrany stavby před
negativními účinky vnějšího prostředí, tj. ochrana pře hlukem. Uvedená
podmínka bude zakotvena v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
• Nově navržené plochy budou odkanalizovány přes ČOV do nově vybudované
veřejné kanalizace v obci
• V rámci stavebního řízení budou splněny zákonné povinnosti o dokumentaci
staveb v platném znění, tj. bude řešen vliv staveb na okolí včetně návrhu
ochrany okolních staveb před hlukem tak, aby v chráněných venkovních
prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb byly dodrženy
hygienické limity hluku stanovené vyhláškou o ochraně zdraví
před
nepříznivými účinky hluku na vibrací. Uvedená podmínka bude zakotvena v
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
• V rámci stavebního řízení budou splněny povinnosti o dokumentaci staveb v
platném znění, tj. bude řešena ochrana stavby před negativními účinky
vnějšího prostředí, včetně návrhu ochrany staveb před hlukem tak, aby v
chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech
staveb byly dodrženy hygienické limity hluku dané nařízením. Uvedená
podmínka bude zakotvena v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Nepřípustné využití plochy
• Umisťování bytových domů nerespektující okolní zástavbu
• Umisťování zařízení výroby s podstatným vlivem na okolí
• Umisťování výrobních provozoven se službami s podstatným vlivem na okolí
• Dále všechny činnosti snižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení v rodinných
domech
• Stavby a objekty neslučující se s výše uvedeným
•

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ:
OV – plochy občanské vybavenosti
Hlavní využití plochy
•
Území je určeno pro konkrétní funkci (škola, obchodní zařízení,
hasičská zbrojnice apod.)
Přípustné využití plochy
 Dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy,
účelové komunikace
• Ubytovací zařízení malého rozsahu (převážně pohostinství, služební byty
apod.)
• Drobná řemeslná výroba a služby bez vlivu na okolí (převážně doplňující
činnosti v objektech hlavního vybavení)
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• Maloobchod, stravovací zařízení a sportovní zařízení sloužící širšímu
spádovému obvodu než je funkční území
• Zdravotnická a sportovní zařízení, sloužící převážně pro obsluhu tohoto území
• Pošty a administrativní provozy všeho druhu
• Garáže, odstavná stání pro osobní automobily související s občanskou
vybaveností v takto vymezené ploše
• Pozemky veřejného prostranství
• Zeleň, dětská hřiště, oddechové plochy
• Pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu odpovídajícímu
potřebám rekreace ve vymezené ploše
• Drobná sadovnická architektura (lavičky, plastiky, informační panely, altány,
fontány apod.)
• Obchodní zařízení o malých prodejních plochách – vzorkové prodejny
• Zařízení pro vědu a výzkum (laboratoře, dílny apod.)
• Administrativní objekty
• Komunikace pěší – v koridorech dopravní infrastruktury
• Cyklistické stezky – v koridorech dopravní infrastruktury
• Místní obslužné komunikace motoristické
• Zařízení a objekty sloužící pro hromadnou dopravu (zastávky, ostrůvky, točky)
• Odstavné parkovací plochy osobních automobilů
• Stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice,
regulační stanice, měřící stanice, hasičské zbrojnice)
• Liniové a plošné sadovnické porosty
• Drobné vodní prvky (fontány, jezírka, kašny apod.)
 Zařízení pro obchodní účely specializovaná s vazbou na dominantní funkci
 Stavby a zařízení pro správce a provoz
Nepřípustné využití plochy
• Objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy)
• Objekty výroby
• Umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše
• Stavby a objekty neslučující se s výše uvedeným
OS – plochy pro tělovýchovu a sport
Hlavní využití plochy
• Pozemky samostatných sportovišť, sportovní areály a plochy zahrnující
pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu
Přípustné využití plochy
• Zpevněná hřiště, bazény, sportovní haly a jiná zařízení pro sport
• Objekty, jejichž využití plně souvisí s vymezenou činností (př: zázemí pro
sportovce, administrativní zázemí, šatny, zázemí pro diváky aj)
• Dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy
• Garáže, odstavná stání pro osobní automobily související se sportovní
činností v takto vymezené ploše
• Hromadné ubytování související s činností a vybaveností v takto vymezené
ploše
• Pozemky veřejných prostranství
• Zeleň, dětská hřiště, oddechové plochy
• Pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu nezbytně nutném a
potřebném pro plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy
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Nepřípustné využití plochy
• Vše narušující hlavní funkční využití plochy
• Objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy)
• Objekty výroby
• Umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše
OK – plochy pro kulturu
Hlavní využití plochy
• Pozemky pro konkrétní občanské vybavení zpravidla v oblasti školství, kultury
a společenských aktivit
Přípustné využití plochy
• drobná sadovnická architektura (lavičky, plastiky, informační panely, altány,
fontány apod.)
•
území je určeno pro konkrétní funkci (škola, kultura, společenské
aktivity apod.)
• ubytovací zařízení malého rozsahu (převážně pohostinství, služební byty
apod.)
• drobná řemeslná výroba a služby bez vlivu na okolí (převážně doplňující
činnosti v objektech hlavního vybavení)
• maloobchod, stravovací zařízení sloužící širšímu spádovému obvodu než je
funkční území
• zdravotnická a sportovní zařízení, sloužící převážně pro obsluhu tohoto území
• pošty a administrativní provozy všeho druhu
• obchodní zařízení o malých prodejních plochách – vzorkové prodejny
• zařízení pro vědu a výzkum (laboratoře, dílny apod.)
• administrativní objekty
• komunikace pěší – v koridorech dopravní infrastruktury
• cyklistické stezky – v koridorech dopravní infrastruktury
• místní obslužné komunikace motoristické
• zařízení a objekty sloužící pro hromadnou dopravu (zastávky, ostrůvky, točky)
• odstavné parkovací plochy osobních automobilů
• stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice, regulační
stanice, měřící stanice, hasičské zbrojnice)
• liniové a plošné sadovnické porosty
• drobné vodní prvky (fontány, jezírka, kašny apod.)
 zařízení pro obchodní účely specializovaná s vazbou na dominantní funkci
 stavby a zařízení pro správce a provoz
 účelové komunikace
Nepřípustné využití plochy
• Vše narušující hlavní funkční využití plochy
• Objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy)
• Objekty výroby
PLOCHY REREACE:
RZ - plochy rekreace - zahrady
Hlavní využití plochy
• Zahrady okrasné nebo užitkové, rekreační chatky, kolny na skladování nářadí
Přípustné využití plochy

17

ÚNĚJOVICE – ÚZEMNÍ PLÁN
Rekreační chaty, kdy pojmem rekreační chata je míněna stavba určená k
individuální rekreaci, obestavěný prostor do 360 m3 a zastavěná plocha do 80
m2. Může být podsklepená a má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.
• Dopravní a technická infrastruktura související s činností v takto vymezené
ploše, účelové komunikace
• Stavby pro drobný prodej (stánky)
• Dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti, robinzonádní hřiště apod.)
• Veřejné WC
• Komunikace pěší
• Parkovací plochy osobních automobilů
• Liniové plošné sadovnické porosty
• Drobné vodní prvky (fontány, jezírka, kašna apod.)
• Drobná sadovnická architektura (lavičky, plastiky, informační panely, altány
apod.)
• Stavby a zařízení technického vybavení (liniové vedení, trafostanice, regulační
stanice, měřící stanice, hasičská zbrojnice)
Nepřípustné využití plochy
• Vše narušující hlavní funkční využití plochy
• Objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy)
• Objekty výroby
• Stavby a objekty neslučující se s výše uvedeným
Obecná podmínky pro nové nemovitosti (stavby) v navržených zastavitelných
plochách
• V rámci stavebního řízení budou splněny zákonné povinnosti o dokumentaci
staveb v platném znění, tj. bude řešen vliv staveb na okolí včetně návrhu
ochrany okolních staveb před hlukem tak, aby v chráněných venkovních
prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb byly dodrženy
hygienické limity hluku stanovené vyhláškou o ochraně zdraví
před
nepříznivými účinky hluku na vibrací. Uvedená podmínka bude zakotvena v
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
• V rámci stavebního řízení budou splněny povinnosti o dokumentaci staveb v
platném znění, tj. bude řešena ochrana stavby před negativními účinky
vnějšího prostředí, včetně návrhu ochrany staveb před hlukem tak, aby v
chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech
staveb byly dodrženy hygienické limity hluku dané nařízením. Uvedená
podmínka bude zakotvena v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
•

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY:
DS – plochy silniční
Hlavní využití plochy
• Dopravní objekty a stavby
Přípustné využití plochy
• Silnice III. třídy, místní komunikace – náspy, opěrné zdi, garáže, mosty,
parkoviště apod.
• Plochy pro služby související s dopravou
• Stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení (autobusová nádraží,
terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a
řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních
komunikací, čerpací stanice pohonných hmot)
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Stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost
Doplňkové služby
Doplňková zeleň (nesmí snižovat bezpečnost dopravních ploch)
V řešeném území se nalézají cyklotrasy, využití je přípustné, jejich trasa se
může v průběhu měnit, cyklotrasy jsou vedeny směry jih - sever a západ –
sever, jsou vedeny především po silničních komunikacích
• V řešeném území se nachází stezky pro pěší, jejich trasy se mohou v průběhu
měnit, stezka pro pěší vede směrem západ – východ, vede středem obce a
její trasa je vedena přes zemědělské louky či pole, ale využívá i komunikace.
• Komunikace pěší
• Cyklistické stezky
• Zařízení a objekty sloužící pro hromadnou dopravu (zastávky, ostrůvky, točky)
• Liniové a plošné sadovnické porosty
• Stavby a zařízení pro správce a provoz
• Stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice, regulační
stanice)
Nepřípustné využití plochy
• Plochy výroby
• Plochy bydlení
• Stavby a objekty neslučující se s výše uvedeným
•
•
•
•

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ:
VZ – zemědělská výroba
Hlavní využití plochy
• Stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat, pro mechanizační
prostředky, pro úpravu a skladování plodin, sklady hnojiv a chemických
přípravků
Přípustné využití plochy
 Stavby, objekty a zařízení určené pro zemědělskou výrobu s omezením
zastavěných ploch a zpevněných ploch – s podílem zeleně 30 % celkové plochy
řešeného prostoru/plochy, podíl zeleně 30% nemusí být splněn pouze u
stávajících ploch zemědělské výroby v centrální části obce ( včetně ploch
stávajících na okrajích ) , v plochách navazujících na stávající zástavbu z důvodu
stísněných podmínek zástavby.
• Stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat
• Stavby pro mechanizační prostředky
• Stavby pro úpravu a skladování plodin
• Sklady hnojiv a chemických přípravků
•
Administrativní, obchodní a výzkumné objekty sloužící zemědělské výrobě
v potřebném rozsahu
•
Komunikace pěší – v koridorech dopravní infrastruktury
•
Obslužné komunikace pro potřeby zemědělské výroby
•
Stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice,
regulační stanice, měřící stanice, hasičské zbrojnice)
•
Liniové a plošné sadovnické porosty
•
Drobné vodní prvky (fontány, jezírka, kašny apod.)
• Zařízení pro obchodní účely specializovaná vážící se na dominantní funkci
• Stavby a zařízení pro správce a provoz
• Účelové komunikace
Nepřípustné využití plochy
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•

Veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití
(rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby)

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV – s převahou zpevněných ploch
Hlavní využití plochy
• Náměstí, návesní prostor, ulice, tržiště, stezky pro pěší a cyklisty, parkově
upravená zeleň
Přípustné využití plochy
• Pozemky veřejných prostranství, ve kterých převažují zpevněné plochy (ulice,
náměstí, náves)
• Dopravní a technická infrastruktura
• Chodníky, cyklostezky
• Odstavná stání pro automobily, parkoviště
• Parkově upravená zeleň, zeleň, oddechové plochy, dětská hřiště
• Pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu nezbytně nutném a
potřebném pro plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy
• Pomník, památník, plastika
Nepřípustné využití plochy
• Vše co může být v rozporu s hlavním funkčním využitím plochy
• Objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy)
• Objekty výroby, skladování a manipulace
• Objekty rekreace
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ:
VT – plochy vodní a toky
Hlavní využití plochy
• Pozemky vodních ploch a toků
Přípustné využití plochy
• Vodohospodářské stavby
• Dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy
• Pozemky veřejných prostranství
• Zeleň, oddechové plochy
• Pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu nezbytně nutném a
potřebném pro plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy
Nepřípustné využití plochy
• Objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy)
• Objekty rekreace
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
NO – orná půda, pole
Hlavní využití plochy
• Pozemky zemědělsky využívané půdy (plochy zahrnující zemědělské
pozemky tříděné podle druhů, včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí,
teras a terénních úprav)
Přípustné využití plochy
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V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby,
zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství,
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření
a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního
ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a
informační centra. Stavby a opatření pro zemědělství je nutné rozdělit na
zemědělské stavby a zemědělská opatření. Mezi zemědělské stavby se
považují stavby jako kravíny, objekty pro ustájení dobytka, seníky a jiné
hmotové stavby, které svojí hmotou a umístěním ovlivňují podobu místa. Mezi
zemědělská opatření patří taková opatření, která zlepšují kvalitu a funkčnost
zemědělské činnosti, jako meliorace, koryta, žlaby aj.
• Plochy pro prvky ÚSES
• Stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost
• Stavby a zařízení pro nezbytnou související dopravní obslužnost
• Protierozní opatření
• Cyklostezky a stezky pro pěší
• Lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní
jejich dosavadní užívání.
• Oplocení (např. elektrické ohradníky) - možno zřídit na pozemcích, které jsou
určeny k volnému chovu
Nepřípustné využití plochy
• Pozemky zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a
zastavitelné plochy, dobrovolná a rozptýlená krajinná zeleň mimo plochy
přírodní.
•

NP – trvalý travní porost – ostatní plocha
Hlavní využití plochy
• Pozemky zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a
zastavitelné plochy, dobrovolná a rozptýlená krajinná zeleň
Přípustné využití plochy
• Plochy pro prvky ÚSES - v rámci funkčních prvků územního systému
ekologické stability jsou navrženy zatravněné plochy podél vodotečí a vodních
ploch. Tato opatření vzniknou na základě věcného břemene s majiteli
dotčených pozemků. Plochy pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků. Travní porosty. Plochy pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků
• Pozemky zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a
zastavitelné plochy
• Dobrovolná a rozptýlená krajinná zeleň
• Plochy pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
• Dobrovolná a rozptýlená krajinná zeleň mimo plochy přírodní
• Travní porosty
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Plochy pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
• Plochy pro prvky ÚSES
• Stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost
• Stavby a zařízení pro nezbytnou dopravní obslužnost
• Stavby, zařízení a jiná opatření vyjmenovaná v §18 odst. 5 zákona č.183/2006
Sb. – stavební zákon (upřesněno v nepřípustném využití)
• Komunikace pěší, cyklistické stezky
• Drobná sadovnická architektura (lavičky, plastiky, Infopanely, altány apod.)
• Drobné vodní toky s břehovými porosty (přirozené, upravené i umělé)
• Stavby pro volný chov, skleníky – do 70m2
• Oplocení (např. elektrické ohradníky) - možno zřídit na pozemcích, které jsou
určeny k volnému chovu
Nepřípustné využití plochy
• Veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití
(rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby)
• Stavby a objekty neslučující se s výše uvedeným
• Stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů a veřejnou dopravní
infrastrukturu
• Oplocení ve volné krajině takového rozsahu a charakteru, která by
znemožňovala fyzickou i vizuální prostupnost krajiny
•

NT – trvalý travní porost – neplodná půda
Hlavní využití plochy
• Liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci
krajiny, (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.), břehové porosty řek
Přípustné využití plochy
• Plochy pro prvky ÚSES
• Stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost
• Stavby a zařízení pro nezbytnou dopravní obslužnost
• Stavby, zařízení a jiná opatření vyjmenovaná v §18 odst. 5 zákona č.183/2006
Sb. – stavební zákon (upřesněno v nepřípustném využití)
• Komunikace pěší, cyklistické stezky
• Drobná sadovnická architektura (lavičky, plastiky, Infopanely, altány apod.)
• Drobné vodní toky s břehovými porosty (přirozené, upravené i umělé)
• Stavby pro volný chov, skleníky – do 70m2
• Oplocení (např. elektrické ohradníky) - možno zřídit na pozemcích, které jsou
určeny k volnému chovu
Nepřípustné využití plochy
• Veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití
(rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby)
• Stavby a objekty neslučující se s výše uvedeným
• Stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů a veřejnou dopravní
infrastrukturu
• Oplocení ve volné krajině takového rozsahu a charakteru, která by
znemožňovala fyzickou i vizuální prostupnost krajiny
KZ – krajinná zeleň
Hlavní využití plochy
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Zeleň mimo zastavěné území sídla s ekologickou, estetickou, biotickou,
orientační a krajinotvornou funkcí
Přípustné využití plochy
• Slouží k zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot území
• Tvořena rozptýlenou zelení v území (vegetační prvky mimo les) – skupiny
stromů, keřů, trvalých travních porostů; polní remízky; prameniště s dřevinami;
solitérní stromy; shluky dožívajících krajových odrůd ovocných dřevin; apod.
• Plochy pro prvky ÚSES
• Stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost
• Stavby, zařízení a jiná opatření vyjmenována v §18 odst. 5 zákona č.183/2006
Sb. – stavební zákon (upřesněno v nepřípustném využití)
• Komunikace pěší, cyklistické stezky
• Drobné vodní toky s břehovými porosty (přirozené, upravené i umělé)
Nepřípustné využití plochy
• Veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití
(rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby)
• Stavby a objekty neslučující se s výše uvedeným
• Stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů a veřejnou dopravní
infrastrukturu
• Oplocení
•

PLOCHY LESNÍ
NL – plochy lesní
Hlavní využití plochy
• Pozemky lesních ploch (pozemky určené k plnění funkce lesa PUPFL)
Přípustné využití plochy
• Plošné keřové a lesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
• Břehové porosty řek
• Pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství
• Pozemky související dopravní a technické infrastruktury
• Plochy pro prvky ÚSES
• Stavby, zařízení a jiná opatření vyjmenovaná v §18 odst. 5 zákona č.183/2006
Sb. – stavební zákon (upřesněno v nepřípustném využití)
• Komunikace pěší
• Travní porosty (extenzivní pro ekologickou stabilizaci krajiny
• Drobná sadovnická architektura (lavičky, plastiky, informační panely, altány
apod.)
• Drobné vodní toky (přirozené, upravené i umělé) s břehovými porosty
Nepřípustné využití plochy
• Veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití
(rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby)
• Stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů a veřejnou dopravní
infrastrukturu
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ZPŮSOB ZÁSTAVBY A REGULAČNÍ PRVKY

Ve výkresové části dokumentace jsou stanoveny funkční plochy. Je stanoveno celkem sedm
nových ploch zástavby pro bydlení individuální v bytových domech, jedna plocha pro rekreaci
a jedna plocha pro trvalý travní porost.
Regulační prvky navrhované zástavby:
Plošná velikost stavebních pozemků
Objekty rodinných domů a rodinných domů s živnostenskými provozy:
stavební pozemky
od 1000m2
využití pozemku k zástavbě
≤ 25%
2
pozemky nad 1000m
stavba do 25%
Plošná velikost zástavby_hlavní objekty
objekty rodinných domů
zastavěná plocha
objekty rodinných domů s živnostenským provozem
celková zastavěná plocha
sportovní zařízení – nekrytá sportoviště, zázemí sportoviště

do 250 m2
do 250 m2
do 150 m2

Plošná velikost zástavby_doplňkové stavby (garáže, kůlny, přístřešky atd)
Objekty doplňkových staveb
zastavěná plocha
do 100m2
zástavba pozemků pro zemědělskou výrobu – omezení zástavby s podílem zeleně min. 30%
v ploše areálu (bez započítání ploch veřejné zeleně)
Zemědělská výroba je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění)
potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu
domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat). Charakteristickým rysem zemědělské výroby
je vázanost na půdu. Dělí se na rostlinnou a živočišnou výrobu.
Objemová regulace zástavby
Objekty bydlení i objekty s živnostenským provozem musí respektovat vesnický charakter
obce a to především přiměřeným hmotovým řešením vycházejícím z charakteru okolní
zástavby. To znamená, že musí být dodržena přirozená výšková hladina obce a objekty
větších objemů musí být členěny na menší hmoty odpovídající měřítku obce.
Obci odpovídající výška RD je přízemí a podkroví u staveb se sedlovou střechou a
v obhájitelných případech u staveb umísťovaných především mimo centrum obce jsou to dvě
nadzemní podlaží s plochou nebo nízko sklonitou střechou.
Objekty s živnostenským provozem by měli být svým charakterem nižší – tedy přízemní.
Objekty určené pro lehkou výrobu je možné umisťovat pouze mimo centrální oblast obce, a
proto jejich objem i výška může respektovat případný požadovaný provoz většími rozměry.
Přesto musí zachovávat charakter dálkových pohledů a siluet na obec.
Výška zástavby
Je třeba zasadit nové rodinné domy do stávající zástavby, aby výškově splynuly a nad
stávající zástavbu nevyčnívaly. Tedy nově navržené stavby mohou výškově přesahovat
stávající zástavbu nejvíce o 1 podlaží a podkroví, přičemž definice podlaží říká, že se jedná
o úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaží je jedním ze základních údajů
o budově a je roven počtu podlah, které dům má, bez ohledu na to, zda tato podlaží jsou v
podzemí nebo v přízemí anebo u poschoďového domu nad přízemím.
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Vedle toho pojem podkroví určuje přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním
podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k
účelovému využití

-

-

Parkování
parkovací plochy navrhovat v minimálním poměru 1 bytová jednotka = 1 parkovací
stání, jako součást objektu nebo pro parkování vyčleněná plocha (vždy na vlastním
pozemku)
samostatně stojící garáže pro maximálně 2 vozidla vždy s funkční vazbou
k jednotlivým rodinným domům
nejsou povoleny garážové areály, samostatně stojící garáže pro více než 2 vozidla
nebo potřeby bytových domů
Základní podmínky ochrany krajinného rázu
Navrženým rozvojem (urbanizací) území nedochází k narušení nebo zhoršení stávajícího
krajinného rázu. Jsou zachovány významně se uplatňující nezastavěné a nenarušené
krajinné horizonty a místa významných panoramatických pohledů a výhledů na krajinu.
V rámci funkčních prvků územního systému ekologické stability jsou navrženy zatravněné
plochy podél vodotečí a vodních ploch. Jedná se o protierozní opatření a opatření proto
zanášení vodních plocha a vodotečí. Tato opatření vzniknou na základě věcného břemene
s majiteli dotčených pozemků.

g)
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Jako veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny tyto nově navržené veřejně prospěšné stavby
s předkupním právem ve prospěch obce Únějovice:
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
Podle zákona 183/2006 Sb. ( stavební zákon ) nenavrhuje územní plán Únějovice v řešeném
území veřejně prospěšné stavby. V rámci územního plánu Únějovice nejsou nově navrženy
žádné veřejně prospěšné stavby.
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ
V řešeném území jsou definována veřejně prospěšná opatření jako součásti ÚSES –
biocentra, biokoridory, interakční prvky a významné krajinné prvky.
Veřejně prospěšná opatření jsou ve formě navržení ploch s trvalým travním porostem. Jedná
se především o plochy zahrnuté do územního systému ekologické stability.
VPO01 – Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění LBK nef z důvodu protierozního a
zpevnění břehů zde se nacházející vodoteče na sever od zastavěného území obce
Únějovice.
VPO02 - Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění prvku LBK nefunkčního.
VPO03 – Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění navrženého významného
krajinného prvku na sever od zastavěného území obce Únějovice.
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VPO04 – Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění navrženého významného
krajinného prvku na sever od zastavěného území obce Únějovice.
VPO05 - Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění prvku LBC nefunkčního.
VPO06 - Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění prvku LBK nefunkčního.
VPO07 – Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění navrženého interakčního prvku na
jih od zastavěného území obce Únějovice.
VPO08 – Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění navrženého významného
krajinného prvku na jih od zastavěného území obce Únějovice.
VPO09 – Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění LBK nef z důvodu protierozního a
zpevnění břehů zde se nacházející vodoteče na jih od zastavěného území obce Únějovice.
VPO10 - Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění prvku LBK nefunkčního.
VPO11 - Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění prvku LBK nefunkčního.
VPO12 - Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění prvku LBK nefunkčního.
VPO13 – Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění navrženého interakčního prvku na
jih od zastavěného území obce Únějovice.
VPO14 - Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění prvku LBK nefunkčního.
VPO15 - Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění prvku LBK nefunkčního.
VPO16 - Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění nově navržené plochy Z9.
VPO17 - Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění LBK funkčního z důvodu
protierozního.
VPO18 - Veřejně prospěšné opatření ve formě osazení krajinné zeleně v prvku LBK
nefunkčního.
VPO19 - Veřejně prospěšné opatření ve formě zatravnění plochy vzniklé po okolním
vymezení prvků ÚSES.
Významný krajinný prvek – v místech, kde je navržen a kde se nachází orná půda, jsou
navrženy plochy s trvalým travním porostem. Jedná se v současné době o místa, jež vznikla
v čase nálety dřevin a vytvořením remízků a ostrůvků zeleně.
Interakční prvek – v místech, kde je navržen interakční prvek a kde se nachází orná půda,
je navržena plocha s trvalým travním porostem. Jedná se o lokalitu v jižní a západní části
katastrálního území obce podél vodoteče, případně liniové zeleně. Zde je plocha s travním
porostem navržena především z důvodu ochrany před erozivními účinky, tedy jako ochrana
před splavením orné půdy do vodoteče a udržení stálosti koryta vodoteče.
Lokální biokoridor nefunkční – od zastavěného území se nachází několik lokálních
biokoridorů nefunkčních, severním, jižním a západním směrem. V jižní a severní části se
jedná o biokoridory podél vodotečí, v západní části a severní části se jedná o biokoridory
podél komunikací, v rámci těchto prvků je navržena plocha s trvalým travním porostem.
V odlehlých částech katastrálního území obce, v jižní a východní části jsou též umístěny
nefunkční lokální biokoridory, v nichž je navržena plocha s trvalým travním porostem.
Důvodem je především zachování a umístění zatravněné plochy, a to jak z důvodu propojení
dvou celků, tak z důvodu protierozních podél liniových objektů, jak komunikací, tak vodotečí.
Lokální biocentrum nefunkční – v návaznosti na zastavěné území obce je umístěno
severozápadním směrem lokální biocentrum nefunkční. V rámci takto vymezeného území je
navržena plocha s trvalým travním porostem. Důvodem takovéhoto řešení je scelení plochy
a spojení s existujícím porostem nivního typu navazujícího na zdejší vodoteč.
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Lokální biokoridor funkční – od zastavěného území se nachází několik lokálních
biokoridorů funkčních, severním, jižním a západním směrem. V jižní a západní části se jedná
o biokoridory navazující na rozsáhle zatravněné a zalesněné plochy, v místech kde zasahují
do orné či neplodné půdy, jsou navrženy plochy s trvalým travním porostem, v severní části
se jedná o vodní plochu Zákopského rybníka, v místech kde zasahuje lokální biokoridor
funkční do orné, jsou navrženy plochy s trvalým travním porostem. V těsném západním
sousedství zastavěného území obce je navržen lokální biokoridor funkční, který tvoří spojení
mezi intravilánem obce a hranicí zastavitelného území, v místech zásahu na ornou půdu je
navržena plocha s trvalým travním porostem.
Územní plán vymezuje tyto plochy pro asanace
V rámci návrhu územního plánu Únějovice nejsou navrženy asanace nebo asanační úpravy
žádného objektu.
Opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
Dle §20 vyhl. MV č. 380/2002 Sb.
Vzhledem k tomu, že Havarijní Plán Plzeňského kraje v analýze rizik neeviduje přímé
ohrožení intravilánu obce Únějovice, není požadováno řešení požadavků civilní obrany ve
všech jeho částech. Je zapracován požadavek dle §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. písmene i)
nouzové zásobování obyvatelstva vodou.
Nouzové zásobování vodou a elektrickou energií – nouzové zásobování pitnou vodou pro
obyvatelstvo by bylo zajištěno provozovatelem vodovodního řadu případně vedením obce a
to mobilními cisternami přistavenými na veřejně přístupná místa vytipovaná dle jejich snadné
dostupnosti a snadné možnosti obsluhy.
Zásobování požární vodou musí být řešeno v souladu se zněním §29 odst. 1 písm. K)
zákona o požární ochraně a v souladu s požadavky ČSN 730873 – Zásobování požární
vodou, popř. ČSN 752411 – Zdroje požární vody.
Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením
ČSN 730802, resp. ČSN 730804.
Řešení možné civilní ochrany je individuální, v každém objektu samostatně, včetně bytových
domů, průmyslových objektů a institucí. Řešení civilní obrany obyvatel je zákonnou
povinností vlastníků nebo provozovatelů jednotlivých objektů s hromadným pobytem
obyvatel.
Hlavním důvodem pamatování na civilní ochranu je zmírnění možných škod (škody
způsobené válečnými konflikty, teroristickými útoky, popřípadě živelnými přírodními
katastrofami apod.) na co nejnižší míru.
V rámci návrhu územního plánu Únějovice nejsou navržena žádná opatření.

h)
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí
prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků,
názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §5 odst.1
katastrálního zákona
Další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit
předkupní právo nejsou územním plánem vymezena.
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i)
Stanovení kompenzačních
Stavebního zákona

opatření

podle

§50

odts.6

Na základě předloženého zadání územního plánu nepožaduje Krajský úřad Plzeňského
kraje zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Únějovice z hlediska vlivů na životní
prostředí. Proto není potřeba stanovit žádná kompenzační opatření.

j)
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
Textová část návrhu územního plánu 28listů
grafická část – návrhu územního plánu 4 listů
textová část návrhu územního plánu odůvodnění 64 listů
grafická část – návrhu územního plánu odůvodnění 3 listy

k)

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Na základě požadavků pořizovatele byla stanovena etapizace území. Pro etapizaci –
stanovení pořadí zástavby, byly navrženy dvě etapy. První etapa obsahuje všechna
navržená zastavitelná území katastrálního území obce Únějovice kromě zastavitelného
území Z4 a západní části zastavitelného území Z1 (přesná definice a poloha vyznačena ve
výkrese č. 1.). Druhá etapa výstavby zahrnuje právě zmíněné zastavitelné území Z4 a
západní část zastavitelného území Z1.
Z hlediska vzájemné investiční a rozvojové podmíněnosti a časové následnosti byla
stanovena etapizace výstavby v návrhových lokalitách určující podmínky pro správní
rozhodování a rozhodování o rozvoji obce.
Druhá etapa výstavby bude využita za následujících podmínek:
- západní část zastavitelného území Z1 bude využita tehdy, pokud část tohoto
zastavitelného území patřící do první etapy výstavby bude využita ze 75%
- zastavitelné území Z4 bude využito tehdy, kdy zastavitelné území Z5 patřící do první
etapy výstavby bude využito z 50%.
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ODŮVODNĚNÍ
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAHUJE:
Postup pořízení územního plánu Únějovice
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
b) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s body (1-4)
uvedenými ve vyhlášce č.500/2006 Sb, v příloze č.7 části II., bod b).
c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
d) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa
e) výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odstavce 4 SZ
e1) soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
e2) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
e3) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
e4) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
e5) postup při pořízení územního plánu
f) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
g) stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5
h) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
j) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
k) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
l) vyhodnocení připomínek
m) poučení

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAHUJE:
5.) Koordinační výkres
6.) Výkres širších vztahů
7.) Výkres vynětí ze ZPF
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Postup pořízení územního plánu Únějovice.
Zastupitelstvo obce Únějovice rozhodlo o pořízení ÚP Únějovice svým usnesení č.5 ze dne
31.8. 2009 na základě § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) z vlastního podnětu. Pořizovatelem ÚP je Městský úřad Domažlice odbor
výstavby a územního plánování, který obec požádala o pořízení ÚP (žádost ze dne 8.2.
2010), a který splňuje kvalifikační požadavky dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona.
V červenci 2010 byly v obci provedeny průzkumy a rozbory architektonickou kanceláří Ing.
Arch. Václava Mastného.
V březnu 2011 byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracován návrh
zadání ÚP. Po té byl návrh Zadání projednán se všemi zainteresovanými orgány a občany.
Zadání bylo schváleno ZO Únějovice usnesením č.7 ze dne 13.6. 2011. Pověřenou
spolupracující osobou s pořizovatelem na ÚP je zastupitel obce Ing. Luboš Mastný, dle
usnesení ZO ze dne 13.6. 2011.
Na základě schválení Zadání byl vydán pokyn zpracovateli a zpracován Návrh ÚP
Únějovice. Podklady pro zpracování návrhu ÚP Únějovice zaslal zhotoviteli Městský úřad
Domažlice odbor výstavby a územního plánování 21.července 2011.
Dle § 50 odst.2 SZ (stavebního zákona) pořizovatel oznámil termín a místo konání
společného jednání o návrhu ÚP dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou se
ÚP pořizuje, a sousedním obcím. Společné jednání se konalo dne 8.1.2014 v 10.00 hod na
MěÚ v Domažlicích.
Upravený návrh spolu se zprávou o jeho projednání byl předložen krajskému úřadu. Krajský
úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje posoudil návrh ÚP Únějovice, upozornil
pořizovatele na usměrňování satelitní výstavby v obcích, zvážit rozvojovou plochu Z1 (její
ponechání pečlivě zdůvodnit). Vzhledem k nízkému počtu obyvatel obce a nadále snižujícího
se osídlení doporučuje zvážit počet a velikost nově navrhovaných rozvojových ploch pro
bydlení, zejména pak lokalit mimo stávající zastavěné území. Závěrem neshledal nedostatky
podle požadavků §51 odst.2 stavebního zákona, které by bránily zahájení řízení o územním
plánu dle §52 SZ. Posouzení bylo vydáno 18.4. 2014 pod č.j.: RR/1849/14.
Po společném jednání o návrhu ÚP Únějovice pořizovatel, na základě obdržených
stanovisek, požadavku obce i pořizovatele, zaslal pokyny zpracovateli ÚP o úpravu návrhu
ÚP Únějovice. Pokyny byly zaslány dne 18.7. 2014.
Pořizovatel následně obdržel upravený návrh ÚP Únějovice, který vrátil zpracovateli s
požadavky na úpravu. Poněvadž zpracovatel nesplnil požadavky – pokyny ze dne 18.7.
2014, taky byly uplatněny opakované požadavky k úpravě návrhu ÚP zaslané: 8.8. 2014.
Dle ustanovení § 52 odst.1 stavebního zákona bylo veřejnou vyhláškou oznámeno veřejné
projednání posouzeného návrhu ÚP Únějovice, které se konalo dne 13.10. 2014 na
obecním úřadě v Únějovicích.
K návrhu ÚP byly uplatněny námitky a připomínky, které byly vyhodnoceny společně s
určeným zastupitelem obce. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu ÚP Únějovice a jejich odůvodnění byl rozeslán dotčeným orgánům s
výzvou k uplatnění stanovisek.
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Opakované veřejné projednání návrhu ÚP dle §53 odst.2 stavebního zákona se konalo 22.4.
2015 v zasedací místnosti Městského úřadu v Domažlicích. V rámci opakovaného veřejného
projednání byly uplatněny stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a
Městského úřadu Domažlice odboru ŽP a námitky a připomínky pana Příbka a paní Příbkové
Federové, Únějovice 31.
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k opakovanému
veřejnému projednání návrhu ÚP Únějovice a jejich odůvodnění byl rozeslán dotčeným
orgánům s výzvou k uplatnění stanovisek. Všechny dotčené orgány souhlasili s předloženým
návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek nebo stanoviska
neuplatnili.
Pořizovatel dne 7.9.2015 požádal zpracovatele o zapracování úprav, které vyplynuly z
opakovaného veřejného projednání a zejména z vyhodnocení uplatněných námitek a
připomínek.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání a dle §54
odst.1 stavebního zákona předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu s
jeho odůvodněním.

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území
Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
•

•

Územní plán obce Únějovice vychází z nadřazeného plánu - Zásady územního
rozvoje (dále jen ZÚR) Plzeňského kraje a je s ním v souladu. Navazuje a bere v
úvahu požadavky a potřeby okolních katastrů (jedná se především o respektování a
návaznost dopravní infrastruktury a řešení dopravy, technické infrastruktury,
návaznost ÚSES a případných návazností jednotlivých zastavěných částí obce
s podobným způsobem využití ploch k sousednímu katastru).
Návrh územního plánu je v souladu s nadřazenou ÚPD – ZÚR Plzeňského kraje
(aktualizace č. 1), kterou vydalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č.
427/14 dne 10.3.2014.

Širší vztahy
Graficky jsou širší vztahy dokumentovány ve Výkresu širších vztahů v měřítku 1:100 000.
Z hlediska širších vztahů je řešené území obce Únějovice součástí České republiky,
Plzeňského kraje, okresu Domažlice, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností –
Domažlice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem – Domažlice.
Návrh územního plánu není v rozporu s nadřazenou ÚPD – ZÚR Plzeňského kraje, která
byla vydána dne 2.9.2008.

•
•

Z hlediska širších dopravních vztahů je obec Únějovice připojena na silniční síť silnicí:
III/1846 – Koloveč – Všepadly
III/1859 – Kanice – Chocomyšl
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Řešeného území obce Únějovice se týkají zájmy pozemní motorové dopravy ve formě silnic
III. třídy, místních komunikací, dopravy cyklistické a pěší. Území leží mimo zájmy dopravy
železniční, vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic.
Správní území obce tvoří pouze katastrální území Únějovice. Obec sousedí s k.ú – Koloveč,
Kanice, Všepadly, Chocomyšl, Bezpravovice.
Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky obsaženými v zadání schváleném
zastupitelstvem obce Únějovice, v zadání nebyla stanovena nutnost zpracování konceptu.
Na základě projednání návrhu zadání s příslušnými dotčenými orgány a dalšími subjekty byl
ÚP v některých oblastech upraven a doplněn.
Návrh územního plán Únějovice respektuje vývoj celého řešeného katastrálního území a
stávající urbanistickou strukturu. Nová výstavba RD přímo navazuje na již zastavěné plochy.
Samostatná zastavěná území nejsou dále rozšiřována.
Územní plán obce Únějovice vychází z nadřazeného plánu - Zásady územního rozvoje (dále
jen ZÚR) Plzeňského kraje a je s ním v souladu. Navazuje a bere v úvahu požadavky a
potřeby okolních katastrů (jedná se především o respektování a návaznost dopravní
infrastruktury a řešení dopravy, technické infrastruktury, návaznost ÚSES a případných
návazností jednotlivých zastavěných částí obce s podobným způsobem využití ploch
k sousednímu katastru).
Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008
Územní plán navazuje na předcházející územně plánovací dokumentaci, dále ji rozvíjí a
upřesňuje podle současných poznatků, požadavků (legislativních i ekonomických) a
předpokládaných investičních záměrů.
Ve volné krajině se nepovolují nové stavby. Převažující charakter současné zástavby je
zastoupen objekty s podélnou půdorysnou osou, s níž je rovnoběžná osa sedlové střechy.
Převážná část stávajících objektů nacházejících se ve středu obce směřuje svojí podélnou
osou do středu návsi. Objekty jsou jednopodlažní, s obytným podkrovím. Objekty jsou
umístěny se snahou co nejblíže příjezdové komunikaci tak, že se přimykají k jedné z hranic
pozemku a vytváří tak prostor pro průjezd do zadních částí parcely. Tento charakter
urbanistické zástavby je snaha dodržet.
V řešeném území ve volné krajině je rovněž výrazně omezeno oplocování rozsáhlých ploch
s následným znemožněním jakékoliv průchodnosti.

b) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení
souladu
Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky obsaženými v zadání schváleném
zastupitelstvem obce Únějovice, v zadání nebyla stanovena nutnost zpracování konceptu.
Koncepce rozvoje bydlení
• plocha pro rodinné domy navazující západně na stávající zástavbu a východně
od místní komunikace vedoucí směr Koloveč - rozvojová plocha pro bydlení
individuální BI – plocha č. Z1
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•

•

•

•

V zadání ÚP byla plocha zanesena v menší velikosti. V průběhu zpracování návrhu ÚP
byla plocha zvětšena z důvodu potřeby bydlení, následně byla ale zmenšena kvůli
koordinaci s ÚSES. Plocha je označena jako plocha změn Z1 – bydlení individuální
v rodinných domech (BI). Přestože došlo k dodatečné úpravě, není koncepčně
uvedená plocha v rozporu s celkovou koncepcí ÚP.
Z hlediska zastavování je v rámci této lokality doporučeno postupovat s výstavbou od
východu na západ, aby byla zajištěna kontinuita zástavby obce a nevznikaly v rámci
lokality Z1 osamocené objekty.
plocha pro rodinné domy navazující jihovýchodně na stávající zástavbu rozvojová plocha pro bydlení individuální BI – plocha č. Z2
V průběhu zpracování návrhu došlo ke změnám její velikosti a byla zmenšena na
stávající velikost, změna se odehrála v závislosti s koordinací velikosti a umístění
ÚSES. Přestože došlo k dodatečné úpravě, není koncepčně uvedená plocha
v rozporu s celkovou koncepcí ÚP.
plocha pro rekreaci – zahradní osady v severovýchodní části obce pro severním
břehu malého vodního toku navazující na již existující plochu zahradních osad –
plocha č. Z3 plocha pro rekreaci – zahradní osady.
V zadání ÚP nebyla plocha zanesena, při dalším projednání již byla zanesena v takové
velikosti, v jaké se nachází v současné podobě, její poloha a velikost vyplynula
z požadavků na stmelení funkčních plocha a zkvalitnění bydlení. Přestože došlo
k dodatečné úpravě, není koncepčně uvedená plocha v rozporu s celkovou koncepcí
ÚP.
plocha pro rodinné domy navazující jižně na komunikaci vedoucí do Kanic rozvojová plocha pro bydlení individuální BI – plocha č. Z4
V zadání ÚP byla plocha zanesena. V průběhu zpracování návrhu nedošlo ke
změnám.
plocha pro rodinné domy navazující jižně na komunikaci vedoucí do Kanic.
Plocha přestavby z plochy rekreace na rozvojovou plochu pro bydlení
individuální BI – plocha č. Z5
V zadání ÚP nebyla plocha zanesena, při dalším projednání již byla zanesena v takové
velikosti, v jaké se nachází v současné podobě. Její umístění a velikost vyplynula
z požadavků scelení stávající zástavby a využití proluk. Přestože došlo k dodatečné
úpravě, není koncepčně uvedená plocha v rozporu s celkovou koncepcí ÚP. Plocha se
nachází v zastavěném území obce.

•

plocha v centrální části obce navazující na stávající smíšenou zástavbu –
zemědělství a bydlení. Plocha přestavby z plochy zemědělské na rozvojovou
plochu pro bydlení individuální BI – plocha č. Z6
V zadání ÚP nebyla plocha zanesena, při dalším projednání již byla zanesena v takové
velikosti, v jaké se nachází v současné podobě, plocha rozšiřuje stávající plochu
bydlení. Její umístění a velikost vyplynula z požadavků scelení stávající zástavby a
využití proluk. Přestože došlo k dodatečné úpravě, není koncepčně uvedená plocha
v rozporu s celkovou koncepcí ÚP. Plocha se nachází v zastavěném území obce.

•

plocha pro rodinné domy navazující na stávající zástavbu východně na zastavěné
území obce - rozvojová plocha pro bydlení individuální BI – plocha č. Z7
V zadání ÚP nebyla plocha zanesena, při dalším projednání byla zanesena s funkcí
rekreační, poté již byla zanesena jako funkce pro bydlení a v takové velikosti, v jaké se
nachází v současné podobě, plocha rozšiřuje stávající plochu bydlení. Její umístění a
velikost vyplynula z požadavků scelení stávající zástavby a využití proluk. Přestože
došlo k dodatečné úpravě, není koncepčně uvedená plocha v rozporu s celkovou
koncepcí ÚP.
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•

plocha pro rodinné domy navazující na stávající zástavbu východním směrem rozvojová plocha pro bydlení čisté BI – plocha č.Z8
V zadání ÚP byla plocha zanesena v menší velikosti. V průběhu zpracování návrhu ÚP
byla plocha zvětšena až na současnou podobu. Plocha je nově využita jako plocha
bydlení individuálního, rozšiřuje stávající plochu bydlení, doposud toto území bylo
v plochách zemědělských. Přestože došlo k dodatečné úpravě, není koncepčně
uvedená plocha v rozporu s celkovou koncepcí ÚP.
• plocha zemědělská – trvalý travní porost jižně od silnice vedoucí do Chocomyšle
– plocha zemědělská – trvalý travní porost č.Z9
V zadání ÚP nebyla plocha zanesena, při dalším projednání již byla zanesena v takové
velikosti, v jaké se nachází v současné podobě. Přestože došlo k dodatečné úpravě,
není koncepčně uvedená plocha v rozporu s celkovou koncepcí ÚP.

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A KANALIZACE
Stávající stav
Zásobování vodou
V obci je registrováno k roku 2001 76 stálých obyvatel,
Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. 13% obyvatel je zásobováno vodou
z místního vodovodu pod správou sdružení občanů. Ostatní obyvatelé využívají domovní
studny.
Kanalizace a čištění odpadních vod
Obec Únějovice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je, po předčištění
v septicích, napojeno cca 54 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce. Stávající
kanalizace je místy nedostatečně těsněná, svým stavebním provedením nevyhovuje plně
současným normám. Odpadní vody jsou zaústěny čtyřmi výustěmi do rybníka, kterým
protéká Merklínský potok, jedním přímo do potoka. Jedna stoka je vedena před vyústěním
přes sedimentační nádrž. V současné době je nutné dodělat vyústění kanalizace až do vod
povrchových a do té doby nepřipouštět napojování dalších nemovitostí. Odpadní vody
kanalizace jsou do vodního toku vypouštěny v souladu s platnou legislativou. Odpadní vody
od 46 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné
pozemky.
Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu, recipientem je potok Merklínka.
U nových staveb bude odkanalizování řešeno přes domovní ČOV do nově vybudované
veřejné kanalizace v obci. V případě, že není technicky možné se napojit do veřejné
kanalizace či povrchové vodoteče, bude odkanalizování řešení pomocí jímky na vyvážení.
Dešťové vody budou akumulovány pro další využití nebo zasakovány na pozemku vlastníka
nemovitosti.
Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu, recipientem je potok Merklínka.
Návrh koncepce odkanalizování
Rozvoj vodovodů ve výhledovém období dle PRVKPK
Navrhuje se zde nová výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu. Obec (včetně nových lokalit)
bude zásobena z navrhovaného vodojemu Chocomyšl 2 x 10m3, s tím souvisí i navržení
rozvodné vodovodní sítě, která se předpokládá z plastových trub DN 72 délky 1,3km a DN
90 délky 0,95km, přípojek bude 20ks v celkové délce 0,12km, realizace se předpokládá po
roce 2015.
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Popis návrhového stavu kanalizace dle PRVKPK
S ohledem na velikost obce Únějovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod
kombinací výstavby domovních ČOV a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
Návrh koncepce odkanalizování
Návrh dle PRVKPK
S ohledem na velikost obce Únějovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod
kombinací výstavby domovních mikročistíren (př. ČOV s biokontaktory, eventuelně
s provozně úspornějším typem – vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr
s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek
pro zachycování odpadních vod.
Návrh – kanalizace a lokální ČOV pro obec Únějovice
Stávající kanalizační systém by zůstal zachován a sloužil by k odvádění dešťových vod. Tato
stávající kanalizace je ale místy nedostatečně těsněná, svým stavebním provedením
nevyhovuje plně současným normám. Odpadní vody jsou zaústěny čtyřmi výustěmi do
rybníka, kterým protéká Merklínský potok, jedním přímo do potoka. Jedna stoka je vedena
před vyústěním přes sedimentační nádrž. V současné době je nutné dodělat vyústění
kanalizace až do vod povrchových a do té doby nepřipouštět napojování dalších nemovitostí.
Odpadní vody kanalizace jsou do vodního toku vypouštěny v souladu s platnou legislativou.
Odpadní vody od 46 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na
polní a jiné pozemky.
Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu, recipientem je potok Merklínka.
U nových staveb bude odkanalizování řešeno přes domovní ČOV do nově vybudované
veřejné kanalizace v obci. V případě, že není technicky možné se napojit do veřejné
kanalizace či povrchové vodoteče, bude odkanalizování řešení pomocí jímky na vyvážení.
Dešťové vody budou akumulovány pro další využití nebo zasakovány na pozemku vlastníka
nemovitosti.
Na systém by se napojily přepady z domovních mikročistíren (př. ČOV s biokontaktory,
eventuelně s provozně úspornějším typem – vícekomorovým septikem doplněným o zemní
filtr nebo filtr s popílkovou náplní)
Nouzové zásobování pitnou vodou
Pitnou vodou – obecní a domovní studny
Užitkovou vodou – Únějovický rybník, domovní studny
Požární zásobování
Konfigurace terénu umožňuje, aby nový vodovodní systém sloužil v některých lokalitách též
jako zásobovací řad pro požární účely. Doporučujeme v dalším stupni projektové
dokumentace navrhnout odběrná místa pro požární účely.
PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ VYUŽITÍ POZEMKŮ
Prostorová a funkční optimalizace se projevila v návrhu KPÚ Únějovice na druhovém
zastoupení ploch, které zobrazuje KOORDINAČNÍ VÝKRES.
Orná půda
232,30
Zahrady
7,25
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Sady
Louky
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Celková výměra

4,35
57,55
51,72
14,51
5,10
19,82
392,60 ha

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Požadavek:
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i
jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit
celé krajinné celky. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů.
Vyhodnocení:
Územní plán Únějovice respektuje původní historický vývoj obce. Zachovává a rozvíjí
urbanistickou strukturu – půdorysné členění zastavěných území, základní dopravní strukturu
a základní členění území podle převažujícího využití. Urbanistická struktura obce je založena
na centrálním schématu složením z návsi, plochy rybníka a zemědělských usedlostí. Obec
se rozrůstá západním směrem, dále také východním, kde se nachází samostatná zastavěná
plocha. Převažující charakter současné zástavby je zastoupen objekty s podélnou
půdorysnou osou, s níž je rovnoběžná osa sedlové střechy. Převážná část stávajících
objektů nacházejících se ve středu obce směřuje svojí podélnou osou do středu návsi či
k přístupové komunikaci. Objekty jsou jednopodlažní, s obytným podkrovím. Objekty jsou
umístěny se snahou co nejblíže příjezdové komunikaci tak, že se přimykají k jedné z hranic
pozemku a vytváří tak prostor pro průjezd do zadních částí parcely. Tento charakter
urbanistické zástavby je snaha dodržet. V rámci urbanisticko-architektonických hodnot obce
je snaha zachovat tradiční stavby, jakými je budova bývalé sýpky na pozemku stp. 36/5 (bez
č.p./č.e.), budova vesnické usedlosti č.p. 4 na pozemku stp. 36/1, budova vesnické usedlosti
na pozemku stp. 20 (bez č.p./č.e.) a objekt kaple na pozemku stp. 42 (bez č.p./č.e.). Je
nutné tyto objekty respektovat a ochránit kulturně – historický význam území s relikty
původní lidové architektury.
Požadavek:
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Vyhodnocení:
Řešeným územím dnes prochází cyklotrasa, ÚP ve svém řešení podporuje stávající stav
cest a tras, které jsou využívány pro propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu,
pěší turistiky a cykloturistiky. ÚP zohledňuje stávající funkční propojení a ve svém řešení jej
podporuje.
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Požadavek:
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V
zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Vyhodnocení:
Detailně vymezený Plán ÚSES obce Únějovice je ve veřejném zájmu. Chybějící (resp.
nefunkční) úseky vymezeného Plánu ÚSES jsou zahrnuty do veřejně prospěšných opatření
(VPO). V rámci těchto opatření jsou řešeny i podmínky pro preventivní ochranu území a
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy
půdy, eroze atd.)
Požadavek:
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod
je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v
současnosti iv budoucnosti.

Vyhodnocení:
Obec Únějovice nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. 13 % obyvatel je
zásobována z místního vodovodu pod správou sdružení občanů. Ostatní obyvatelé používají
domovní studny. V obci Únějovice se po roce 2015 uvažuje s výstavbu vodovodu pro
veřejnou potřebu. Obec bude zásobena z navrhovaného vodojemu Chocomyšl 2x10 m3
(490,20/488,00 m n.m.). Rozvodná vodovodní síť je navržena z plastových trub DN 72 délky
1,3 km a DN 90 délky 0,95 km. Přípojek bude 20 kusů v celkové délce 0,12 km.
Obec Únějovice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je, po předčištění
v septicích, napojeno cca 54 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má
celkovou délku cca 1,4 km. Vybudována je v různých časových obdobích z betonových trub
DN 300, DN 400 a DN 600, místy nedostatečně těsněná, svým stavebním provedením
nevyhovuje plně současným normám. Odpadní vody jsou zaústěny čtyřmi výustěmi do
rybníka, kterým protéká Merklínský potok, jedním přímo do potoka. Jedna stoka je vedena
před vyústěním přes sedimentační nádrž. V současné době je nutné dodělat vyústění
kanalizace až do vod povrchových a do té doby nepřipouštět napojování dalších nemovitostí.
Odpadní vody kanalizace jsou do vodního toku vypouštěny v souladu s platnou legislativou.
Odpadní vody od 46 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na
polní a jiné pozemky.
Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu, recipientem je potok Merklínka.
U nových staveb bude odkanalizování řešeno přes domovní ČOV do nově vybudované
veřejné kanalizace v obci. V případě, že není technicky možné se napojit do veřejné
kanalizace či povrchové vodoteče, bude odkanalizování řešení pomocí jímky na vyvážení.
Dešťové vody budou akumulovány pro další využití nebo zasakovány na pozemku vlastníka
nemovitosti.
S ohledem na velikost obce Únějovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu
odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod
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kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s
popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro
zachycování odpadních vod.
Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody
akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Chocomyšl.
Požadavek:
K rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem s ohledem na místní
podmínky a preferované funkce území, výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik
nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné infrastrukturní investice,
vytvářejících prostorově – sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost obyvatel
území, v sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s
ohledem na dopravní předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch
veřejné zeleně, památkovou ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot),
racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje,
zejména na životního prostředí
Vyhodnocení:
Nově vzniklé plochy zastavitelného území jsou umístěny tak, aby navazovali na stávající
zástavbu, nachází se především na západním a východním okraji zastavěného území obce.
Tato nová poloha umístění zároveň navazuje na stávající dopravní infrastrukturu, čímž se
omezuje vznik nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné infrastrukturní
investice. Nově vzniklé plochy zastavitelného území citlivě navazují na stávající plochy
s rozdílným způsobem využití, a tak vytváří ucelený útvar s ohledem na místní podmínky a
preferované funkce území
Požadavek:
V územích ostatních je třeba chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty
krajiny, krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami,
které by mohly jejich působení v krajině poškodit. Jednotlivé záměry je třeba krajinářsky
posoudit z hlediska snesitelnosti této změny.
Vyhodnocení:
Územní plán Únějovice řeší především nově vzniklé plochy zastavitelného území, Veškeré
plochy navazují na sídlo na hranice zastavěného území, tyto plochy jsou odpovědí na danou
situaci a vychází z potřeby rozvoje obce a ze skutečnosti, že v zastavěném území obce se
nenachází dostatek ploch využitelných pro novou výstavbu. Nově navržené plochy
zastavitelného území se omezují především pro individuelní zástavbu pro realizaci čistého
bydlení. Takto koncipované umístění nikterak nemá vliv na krajinu, krajinný ráz, nikterak
nezasahuje do volné krajiny a tudíž nemění přirozené osy a dominanty krajiny, krajinné
dominanty, veduty a ohraničující horizonty.
Požadavek:
Ke zlepšení protipovodňové ochrany územně plánovacími opatřeními zlepšovat retenční
schopnosti krajiny a zpomalovat odtok z povodí. Při územně plánovací činnosti je nutné
minimalizovat: • návrhy nových liniových dopravních staveb, • návrhy rozšíření zástavby, •
návrhy nových vedení a zařízení technické infrastruktury citlivých na ohrožení velkou vodou,
• návrhy umístění zdrojů možné kontaminace území při zaplavení vodou. K retenci vody v
území využít: • opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny • návrhy nových malých
vodních nádrží, přirozených v měřítku a ve struktuře krajiny, • návrhy ochranných hrází a
suchých poldrů a obtokových koryt, • zpřesnění regionálního a nadregionálního územního
systému ekologické stability, • vytvoření podmínek pro využití územních rezerv, především
zastavěných ploch s nevhodným či žádným funkčním využitím (brownfields). V územních
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plánech vymezovat plochy a územní rezervy pro postupné vymístění nevhodné zástavby ze
záplavových území a vytvořit tak podmínky pro bezkolizní převedení povodňových vln.
Vyhodnocení:
ÚP Únějovice neuvažuje s návrhem sporných liniových dopravních staveb, jsou zcela
využívány stávající a existující dopravní stavby. ÚP plán zcela ve svém řešení vylučuje
umístění zdrojů možné kontaminace území při zaplavení vodou.
V rámci zlepšení retenčních vlastností krajiny jsou navrženy zatravněné plochy podél
vodotečí, které zároveň slouží i jako protierozní prvek, návrh těchto prvků je v souladu
s navrženým ÚSES.
Detailně vymezený Plán ÚSES obce Únějovice je ve veřejném zájmu. Současný stav
dostatečně vhodně zajišťuje podmínky pro bezkolizní převedení povodňového nebezpečí,
což podporuje skutečnost existence vodních ploch v obci sloužící jako vodní nádrže.
Požadavek:
V územních plánech je nutné zpřesnit území vymezených částí regionálního a
nadregionálního ÚSES. Řešení územních plánů musí vytvářet podmínky pro spojitost a
funkčnost ÚSES a jeho návaznost na sousedící území. Na skladebné části ÚSES vyšších
úrovní navazuje ÚSES lokální úrovně pro jednotlivé obce a města.
Vyhodnocení:
Detailně vymezený Plán ÚSES obce Únějovice je ve veřejném zájmu. Chybějící (resp.
nefunkční) úseky vymezeného Plánu ÚSES jsou zahrnuty do veřejně prospěšných opatření
(VPO).
Přírodní (funkční) skladebné části ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou
nezastavitelným územím. V biokoridorech se připouštějí některé překryvné funkce, např.
příčné vedení liniových staveb (dopravní a inženýrské sítě) nebo umístění drobných
technických objektů, případně menších ČOV apod.
RK řeky Úhlavy v Dolanech – potok Poleňka – potok Dubovka – RK 220, sedlo pod Suchou
horou) – potok Merklínka – (RBK řeky Radbuzy ve Stodě); - s jednou odbočkou:
a) potok Merklínka, Únějovický rybník – „Únějovický“ potok – sedlo pod Tereziným vrchem
– Dravý potok – RK 218, říčka Zubřina v Osvračíně);
b) „Všepadelský“ potok – „Kouřimský“ potok – (RK 219, sedlo Černíkov – Černíkovský potok
– potok Poleňka).
Na křížení těchto mokřadních lokálních systémů ES s mezofilními lokálními a regionálními
systémy ES bučinného typu byla ve snížených a střídavě zamokřovaných sedlech vymezena
lokální biocentra smíšeného typu, tj. biocentra obsahující mezofilní i hygrofilní biotopy.
Tyto vymezené systémy ES jsou na zatravněných údolnicích vodních toků aktuálně většinou
jen málo až částečně funkční (degradované vlhké louky, regulované a opevněné vodoteče).
Pouze velmi vzácně se zde v depresích dochovaly mokřadní ekosystémy a fragmenty
olšových lužních lesíků se střední až vysokou ES (obvykle jsou nahraženy topolovými
výsadbami). Drobné vlásečnicové přítoky jsou ve volné krajině i v zastavěném území sídel
obvykle regulované nebo i zakryté. Některé zamokřované části údolních niv na orné půdě
jsou nefunkční – tyto údolnice s vodními toky bude nezbytné komplexně revitalizovat.
(RBC Herštejn – Úlíkovská hora, 709m – sedlo pod Kněžskou hůrkou – Velká skála, 650m) –
Holý vrch, 524m – sedlo pod Tereziným vrchem – Terezin vrch, 519m – RK 219, kóta
Radlice, 604m); modální systém vymezený centrální částí území na zalesněném hřbetu mezi
dvěma regionálními biokoridory;
a) (Velká skála, 650m – údolí Merklínky pod Všepadly) – kóta 549, „U školy“ – (RK 219, kóta
Na Kamejkách, 615m); kontrastně-modální systém byl vymezen podél jižní hranice řešeného
území.
Na křížení mezofilních bučinných lokálních biokoridorů s mokřadními systémy lokální
hierarchie v údolních nivách byla vložena lokální biocentra smíšeného typu, tj. biocentra
obsahující mezofilní i hygrofilní biotopy.
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Tyto mezofilní lokální systémy ES jsou v lesních porostech převážně jen částečně funkční
(kulturní lesy s příměsí buku) a jen místy až plně (optimálně) funkční (přírodní lesní biotopy
suťových lesů a doubrav). Některé úseky těchto mezofilních systémů propojené v zorněných
svazích po potenciálních stanovištích bučin jsou nefunkční. LBK byly vymezeny podél
polních cest nebo na rozhraní obhospodařovaných pozemků (tyto chybějící úseky LBK bude
nutno vymezit a doplnit zde dřevinné porosty podle stanovištních podmínek).
Základní síť ES byla na území obce Únějovice doplněna podpůrným systémem interakčních
prvků (IP) a významných krajinných prvků (VKP navržené) z důvodu zachování významné
krajinné zeleně nebo přírodních biotopů v intenzivně využívané zemědělské krajině.
Požadavek:
V územně plánovací činnosti je nutné zajistit ochranu vzácných krajinných typů zalesněných
kup a kuželů. krajinných vedut a dominant je cílem jejich ochrany uchovávání
dochovaných,případně dotvoření narušených siluet a struktur pohledově exponovaných
svahů, odvíjejících se od tradičních způsobů využívání.
Vyhodnocení:
Veškeré plochy zastavitelného území navazují na sídlo na hranice zastavěného území. Nově
navržené plochy zastavitelného území se omezují především pro individuelní zástavbu pro
realizaci čistého bydlení. Takto koncipované umístění nikterak nemá vliv na krajinu, krajinný
rád, nikterak nezasahuje do volné krajiny a tudíž nemění přirozené osy a dominanty krajiny,
krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty. Zcela je nepřípustné v rámci
zalesněných ploch umisťovat zařízení, veškeré činnosti, stavby narušující hlavní využití a
přípustné využití (rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace), není možné zde řešit
stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů a veřejnou dopravní infrastrukturu.
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Požadavek:
Řešit nevyváženost mezi územními podmínkami pro udržitelný rozvoj území – nevyvážené
územní podmínky pro hospodářské podmínky ve vztahu k ostatním oblastem udržitelného
rozvoje území. Zapracovat no územního plánu veřejně prospěšné stavby a opatření. Prověřit
vhodnost pozemku pro bydlení v RD z pohledu urbanistického kritéria. Prověřit exponované
lokality v rámci nebezpečí eroze, sesuvu půdy aj.
Vyhodnocení:
ÚSES je zpracován v podrobnosti Plánu ÚSES na aktuální krajinná rozhraní, hranice
pozemků KN a na prostorové rozdělení lesa (lesnický detail). Vyšší hierarchie ÚSES, tj.
nadregionální a regionální úrovně, byly vymezeny podle celorepublikové koncepce založené
v ÚTP NRaR ÚSES ČR (Bínová et al. 1996) a podle Generelu Regionálního ÚSES
Plzeňského kraje (Hájek, Bílek 2005) resp. v souladu se ZÚR Plzeňského kraje (2008).
Nejvyšší hierarchie ÚSES, tj. nadregionální úroveň, se na řešeném území nevyskytuje.
Provázání lokálních systémů ES na vyšší hierarchii ÚSES bylo proto řešeno v širších
vazbách. Detailně vymezený Plán ÚSES obce Únějovice je ve veřejném zájmu. Chybějící
(resp. nefunkční) úseky vymezeného Plánu ÚSES jsou zahrnuty do veřejně prospěšných
opatření (VPO).
Navržené plochy zastavitelného území jsou umístěny podél dopravních komunikací a
nikterak nevytváří v území bariéry zhoršující odtok vody z řešeného území, ani jinak do nich
nezasahují, plochy nejsou umístěny na nivních půdách.
ÚP plán ve svém řešení zohledňuje záměry stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Plzeňského kraje.
ÚP plán vymezuje plochy bydlení individuálního, neuvažuje s plochami výroby a
podnikatelských aktivit, ty jsou stávající dostatečné. ÚP stanovuje přesné parametry týkající
se velikost a expozice staveb vůči velkosti pozemku, umístění objektů bydlení atd.
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Dešťové vody jsou likvidovány v rámci každého pozemku, jedná se o parametry
zastavitelnosti, které umožňují dostatečnou likvidaci srážkových vod, ta je dostatečně dnes
likvidovány i na veřejných plochách.
V rámci zlepšení retenčních vlastností krajiny jsou navrženy zatravněné plochy podél
vodotečí, které zároveň slouží i jako protierozní prvek, návrh těchto prvků je v souladu
s navrženým ÚSES.
Požadavky na rozvoj území obce
Požadavek:
Záměr vyhlásit přírodní park Branžovský hvozd ze ZÚR jako plochu nadmístního významu přírodní park nebude vymezen na zastavěných a zastavitelných územích obce, prověřit, zda
nedochází k zanášení horního rybníka a případně navrhnout opatření (např. sedimentační
nádrž), revitalizovat okolí rybníka a veřejný prostor u hasičárny za účelem dotvoření jádra
návsi, které bude sloužit ke různým veřejným aktivitám, prověřit a vyhodnotit potřeby nových
rozvojových lokalit podle stávající územně plánovací dokumentace, prověřit možnosti
zahuštění sídla vhodnou zástavbou, nové lokality pro bydlení v minimální míře rozšiřovat
podél stávajících komunikací.
Vyhodnocení:
Podle vizuálních a terénních průzkumů nešlo ke zjištění zanášení horního rybníka a tudíž se
neuvažuje o navržení opatření.
Plocha v okolí rybníka a prostoru u hasičárny byla navržena jako plocha veřejného
prostranství a definována tak, že může sloužit k různým veřejným aktivitám.
ÚP plán vymezuje plochy bydlení individuálního a občanské vybavenosti, tyto nově navržené
plochy svým umístěním dotváří ucelený charakter zástavby obce, navazují na stávající
komunikace, podél nichž jsou v přijatelné míře umístěny.
Požadavek:
Vymezit plochy bydlení v západní a východní části obce, vymezit plochy bydlení úměrně
s ohledem na velikost a potřeby obce, nově navržené plochy bydlení nebudou mít menší
plochu než 1 000m2 a budou napojeny na stávající veřejně přístupné komunikace a
inženýrské sítě.
Vyhodnocení:
Nově vzniklé plochy zastavitelného území jsou umístěny tak, aby navazovali na stávající
zástavbu, nachází se především na západním a východním okraji zastavěného území obce.
Tato nová poloha umístění zároveň navazuje na stávající dopravní infrastrukturu, čímž se
omezuje vznik nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné infrastrukturní
investice. Nově vzniklé plochy zastavitelného území citlivě navazují na stávající plochy
s rozdílným způsobem využití, a tak vytváří ucelený útvar s ohledem na místní podmínky a
preferované funkce území. Velikost navržených ploch bydlení má vždy více jak 1000m2,
nejmenší 1 900m2, největší 22 000m2.
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny)
Požadavek:
Území bude ÚP členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. Plochy s rozdílným
způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji
členit dle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Vyhodnocení:
ÚP plán vymezuje plochy bydlení individuálního a občanské vybavenosti, tyto nově navržené
plochy svým umístěním dotváří ucelený charakter zástavby obce, navazují na stávající
komunikace, podél nichž jsou v přijatelné míře umístěny. Návaznost nově navržených
zastavitelných ploch na dopravní komunikace je podstíněna dostupností a jejich obslužností.
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Především pro plochy bydlení individuálního jsou jasně stanoveny regulativy jako výškové
regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách atd.
Po prověření sítě místních a účelových komunikací se shledala dostatečnost současného
stavu s ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky.
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Požadavek:
Doprava, technická infrastruktura, nakládání s odpady.
Vyhodnocení:
Po prověření potřeby řešení dopravy v klidu se určilo řešit dopravu v klidu na jednotlivých
pozemcích RD. Zároveň byla prověřena síť účelových a místních komunikací a s ohledem na
potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky nebyla shledána
nutnost doplnit současný stav.
Byl prověřen systém odkanalizování v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje. Zásobování elektrickou energií bylo vyhodnoceno s ohledem na návrh
zastavitelných ploch, prověření prodloužení vzdušného vedení VN el. energie dle UAP
nebylo shledáno jako potřebné, není s ním v ÚP počítáno. V rámci nakládání s odpady
nejsou navrhovány plochy skládky komunálního odpadu. Je respektován stávající systém
nakládání s odpady, tj. svozem na určenou lokalitu mimo řešené území.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, požadavky na veřejně prospěšné
stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Požadavek:
Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich, se za
hodnoty území považují: původní historické centrum obce (Tvrz – renesanční sídlo)
s kapličkou, původními dvory a několika roubenými domy, Pastýřova hruška, Boží muka,
Dubová alej na východní straně Únějovického potoka, Obnova třešňové aleje na východní
hranici k.ú. s obcí Chocomyšl, zalesněné vrcholy kup a kuželů ve volné krajině
Vyhodnocení:
Zmíněné prvky spadající do ochrany a rozvoje hodnot území jako dubová alej na východní
straně Únějovického potoka, Pastýřova hruška, třešňové aleje na východní hranici k.ú. s obcí
Chocomyšl, zalesněné vrcholy kup a kuželů ve volné krajině byly určeny jako významné
prvky a v územním plánu zahrnuty do ochrany.
V rámci urbanisticko-architektonických hodnot obce je snaha zachovat tradiční stavby,
jakými je budova bývalé sýpky na pozemku stp. 36/5 (bez č.p./č.e.), budova vesnické
usedlosti č.p. 4 na pozemku stp. 36/1, budova vesnické usedlosti na pozemku stp. 20
(bez č.p./č.e.) a objekt kaple na pozemku stp. 42 (bez č.p./č.e.), roubené objekty č.e. 8, čp
47. Je nutné tyto objekty respektovat a ochránit kulturně – historický význam území s relikty
původní lidové architektury. V územním plánu byly zahrnuty do významných lokalit.
Požadavky DO:
Požadavek Státního pozemkového úřadu na zajištění souladu návrhu ÚP Únějovice a
návrhu PSZ KoPÚ Únějovice
ÚP Únějovice zpracoval KoPU a uvedl jej do souladu, soulad byl zajištěn dohodou DO a
zapracováním dle požadavku MěÚ Domažlice – odboru ŽP
Požadavek Krajské hygienické stanice PK na dodržení hygienických limit hluku
Na požadavek Krajské hygienické stanice PK ohledně dodržení hygienických limit hluku
v plochách BI a RZ návrh územního plánu nereaguje. Tyto požadavky budou řešeny
v dalších stupních stavební dokumentace.
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Požadavek MěÚ Domažlice, odbor ŽP
Byl prioritně zapracovánt MÚSES v KoPÚ a zahuštěn dalšími prvky SES. Pro lokalitu Z1 se
stanovily kromě hlavního, přípustného a nepřípustného využití také podmínky prostorového
uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí
Územní plán obce Únějovice je řešen v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky Ministerstva pro místní
rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
v územním plánu je zpracováno na základě zákona č. 334/992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, na základě metodické vyhlášky č. 13/1994 Sb.,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a metodického pokynu MŽP ze dne
2.6.1996, č.j. 00LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF. V potřebném rozsahu bylo využito společné metodické doporučení odboru
územního plánování MMR a odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP
z července 2011. Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl výkres
grafické části vlastního ÚP Hlavní výkres M 1:5000 .
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno ve výkresech grafické části odůvodnění ÚP
Výkresy obsahují vymezení a zákres hranice ZÚ ke dni zpracování návrhu územního plánu
dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Hranice ZÚ byla převzata
z předaných ÚAP obce Únějovice poskytnutých pro potřeby ÚP Únějovice pořizovatelem
MěÚ Domažlice, odbor územního plánování.
Výměry, kultury i vlastníci pozemků byly převzaty z jednotné evidence DKM a katastru
nemovitostí a údajů poskytnutých obcí. Řešené území se nachází na katastrálním území
obce Únějovice.
Na území obce je vymezen platný ÚSES.

c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v
zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s
odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán obce Únějovice nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, které
nejsou uvedeny v ZUR Plzeňského kraje.

d) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Územní plán obce Únějovice je řešen v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky Ministerstva pro místní
rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
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a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
v územním plánu je zpracováno na základě zákona č. 334/992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, na základě metodické vyhlášky č. 13/1994 Sb.,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a metodického pokynu MŽP ze dne
2.6.1996, č.j. 00LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF. V potřebném rozsahu bylo využito společné metodické doporučení odboru
územního plánování MMR a odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP
z července 2011. Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl výkres
grafické části vlastního ÚP Hlavní výkres M 1:5000 .
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno ve výkresech grafické části odůvodnění ÚP
Výkresy obsahují vymezení a zákres hranice ZÚ ke dni zpracování návrhu územního plánu
dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Hranice ZÚ byla převzata
z předaných ÚAP obce Únějovice poskytnutých pro potřeby ÚP Únějovice pořizovatelem
MěÚ Domažlice, odbor územního plánování.
Výměry, kultury i vlastníci pozemků byly převzaty z jednotné evidence DKM a katastru
nemovitostí a údajů poskytnutých obcí. Řešené území se nachází na katastrálním území
obce Únějovice.
Na území obce je vymezen platný ÚSES.
Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu
Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu bylo podmíněno vyhledáním takového
řešení, aby nedošlo k nadměrnému, případně nevratnému ohrožení a poškození skladby
zemědělského půdního fondu. Zábory jsou situovány především do okrajových částí sídla,
tak aby nedošlo k narušení organizace zemědělského půdního fondu a nebyly narušeny
hydrologické a odtokové poměry v území a nedošlo k narušení organizace cestní sítě jako
obslužného prvku krajiny a hospodaření v krajině.
Při hodnocení záborových ploch bylo vycházeno z klasifikační soustavy bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ) jako základního ukazatele. Součástí hodnocení bylo zatřídění
záborů do tříd ochrany půdy dle platné vyhlášky č. 47/2011 Sb., MŽP ČR. V katastrálním
území obce Únějovice převládají půdy IV. a V. třídy. V menším rozsahu jsou to půdy III. třídy
a třídy II.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkcí lesa na katastru obce Únějovice vychází z návrhu územního
plánu vypracovaného v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je
řešeno v souladu s ustanovením zákona č. 334/992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a metodického pokynu MŽP ze dne 2.6.1996, č.j.
00LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
V potřebném rozsahu bylo využito společné metodické doporučení odboru územního
plánování MMR a odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.
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Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl výkres grafické části vlastního
ÚP Hlavní výkres M 1:5000.
Údaje ke zpracování přílohy byly převzaty z dokumentů poskytnutých obcí, pořizovatelem to
je MěÚ Domažlice a vycházeno bylo z již vypracovaných ÚAP pro územní plán. Podrobné
údaje o pozemcích byly převzaty z katastru nemovitostí a veřejně dostupných statistických
údajů.
Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí
Současný stav životního prostředí
Současný stav životního prostředí řešeného území je odrazem přírodních podmínek
(geologické poměry, geomorfologické poměry, pedologické poměry, biogeografické poměry,
geobotanické poměry, hydrologické podmínky, klimatické podmínky, ekologická stabilita) a
stavu ekosystémů řešeného krajinného celku, které jsou ovlivněny běžným vývojem
přírodních společenstev a abiotickými činiteli. Tyto podmínky jsou stručně komentovány na
příslušných místech textové části územního plánu, eventuelně vyplývají z grafické části
vykazující územní systém ekologické stability.
V řešeném katastrálním území z hlediska využívání krajiny převažuje zemědělská půda,
která je především obhospodařovaná ve formě orné půdy scelené do větších honů. Mozaiku
krajiny dotváří louky situované především do niv potoků a několik ploch pastvin. Významný
podíl mají vodní plochy. Na jihu katastru potom větší plochy lesů.

Foto – struktura krajiny řešeného území

Odtokové a hydrogeologické poměry území jsou odvislé především od reliéfu krajiny a od
geologické stavby řešeného území. Převážná část území má jižní dispozice. Celé řešené
území odvodňuje potok Merklínka, přítok Radbuzy. Z hlediska hydrogeologické rajonizace
náleží oblast k regionu 6212 – krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov.
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Půdní poměry v oblasti ukazují na převahu hnědých půd, hnědých půd kyselých, část
půdního fondu tvoří svažité půdy a půdy oglejené na svahových hlínách, nivní polohy
zaujímají půdy glejové a půdy zbažinatělé.
Z hlediska charakteristiky klimatických regionů ČR lze území přiřadit ke klimatickému regionu
MT 4 – mírně teplý, vlhký s průměrnou roční teplotou 6 – 7 °C, průměrným úhrnem ročních
srážek 650 – 750 mm, pravděpodobností vegetačních období 5 – 15, vláhovou jistotou 10,
převažující větrné proudění západní.
Zemědělské hospodaření v krajině má historické kořeny. Zemědělství bylo historicky
v oblasti dominantní. Hlavním hospodařícím subjektem byly panské dvory. Část půdy měli ve
vlastnictví drobní rolníci. Většinou to byly pole a louky při domcích. V přehledu držby je do
současné doby i přes scelení pozemků do větších honů patrna původní plužina, s typickým
dělením obhospodařovaných ploch ve vztahu na urbanistickou strukturu sídla. Po staletí
prováděné zemědělství a lesnictví zanechalo na krajině stopy do současnosti. Stávající
hospodaření zajišťují především soukromé subjekty sdružené do družstev vlastníků, ale i
samostatně hospodařící.

Foto - Historické uspořádání krajiny – III.vojenské mapování

Fytogeograficky náleží území k hercynské podprovincii, regionálně fytogeografické členění
přiřazuje území k Českomoravskému mezofytiku, biogeografické členění ČR (Culek a kol.
1966) přiřazuje území k Plzeňskému bioregionu s 2 – 3 vegetačním stupněm – dubobukový
v jehličnaté variantě. Potenciální přirozená vegetace přiřazuje území k areálům acidofilních
borových doubrav na kyselých karbonských sedimentech a terciéru. Z hlediska ekologické
stability území, náleží oblast k méně příznivým oblastem 2. typu, z hlediska krajinářského
hodnocení náleží oblast podmíněně k územím s průměrnou až mírně nadprůměrnou
estetickou hodnotou historicky podmíněnou hospodařením v krajině. Jedná se o krajinu
kulturní s převahou umělých, člověkem ovlivněných ekosystémů. Významnou složkou
krajinného a přírodního prostředí jsou vodní plochy a niva Merklínky.
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Území bylo v minulosti podrobeno melioračním zásahům, většina ploch byla odvodňována,
část melioračního systému funguje do současné doby.
Územní systém ekologické stability ukazuje kostru ekologické stability jako průměrnou až
nadprůměrnou.
Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu
Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu bylo podmíněno vyhledáním takového
řešení, aby nedošlo k nadměrnému, případně nevratnému ohrožení a poškození skladby
zemědělského půdního fondu. Zábory jsou situovány především do okrajových částí sídla,
tak aby nedošlo k narušení organizace zemědělského půdního fondu a nebyly narušeny
hydrologické a odtokové poměry v území a nedošlo k narušení organizace cestní sítě jako
obslužného prvku krajiny a hospodaření v krajině.
Při hodnocení záborových ploch bylo vycházeno z klasifikační soustavy bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ) jako základního ukazatele. Součástí hodnocení bylo zatřídění
záborů do tříd ochrany půdy dle platné vyhlášky č. 47/2011 Sb., MŽP ČR. V katastrálním
území obce Únějovice převládají půdy IV. a V. třídy. V menším rozsahu jsou to půdy III. třídy
a třídy II.
Skupiny půd hlavních půdních jednotek
HPJ 26 – hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách,
žulách a na výlevných kyselých horninách, středně těžkém lehčí, mírně štěrkovité, většinou
s dobrými vláhovými poměry.
HPJ 41 – svažité půdy na všech horninách, středně těžké až těžké s různou štěrkovitostí a
kamenitostí nebo bez nich, vláhové poměry jsou závislé na srážkách
HPJ 47 – oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skřetovité nebo
slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření
HPJ 64 – glejové půdy a oglejené půdy zbažinatělé, zkulturněné, na různých horninách a
zeminách, středně těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty
HPJ 71 – glejové půdy při terasových částech úzkých niv, středně těžké až velmi těžké,
zamokřené
Vliv změn navrhovaných územním plánem obce na stav životního prostředí
Vlivy na zemědělský půdní fond vzhledem k rozsahu navržených záborů lze charakterizovat
jako zanedbatelné. Všechny navržené zábory jsou určeny pro zástavbu a to především pro
zástavbu pro individuální bydlení.
Ve struktuře odnímaného zemědělského půdního fondu převládá zábor orné půdy 3,4226 ha
nad záborem trvalého travního porostu 1,5530 ha.
Ve struktuře odjímané zemědělské půdy dle tříd ochrany je zábor ZPF situovaný většinou na
nekvalitní zemědělskou půdu IV. a V. třídy ochrany.
Navrhované změny v rozsahu a organizaci zemědělské půdy s sebou neponesou žádné
významné ovlivnění ve vztahu ke stavu životního prostředí.
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Rozsahem záborů nedojde v řešené oblasti k výrazně negativní změně v krajině,
nepředpokládá se významný vliv na skladbu územního systému ekologické stability krajiny
zejména za předpokladu, bude-li realizován návrh územního systému ekologické stability
území.
Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.
Navržené zábory řeší pozemky zahrnuté do zemědělského půdního fondu, druhově převládá
zábor pozemků vedených dle KN jako orná půda vzniklá přeměnou záhumenkových ploch
původně travnatých s ovocnými sady na ornou půdu. V menším rozsahu zasahují zábory do
trvalých travních porostů.
Veškeré zábory zemědělské půdy navazují na sídlo. Zábory uvedené v návrhu územního
plánu vychází z potřeby rozvoje obce a ze skutečnosti, že v zastavěném území obce se
nenachází dostatek ploch využitelných pro novou výstavbu.
Údaje o rozsahu ploch k dosažení cílů stanovených územním plánem obce Únějovice.
Údaje o celkovém rozsahu ploch dotčených územním plánem a údaje o podílu půdy
zařazené do zemědělského půdního fondu včetně dalších údajů (druhy pozemků, zařazení
pozemků do bonitovaných půdně ekologických jednotek, určení stupňů ochrany) jsou
uvedeny v tabulkové příloze textové zprávy: "Zábor ploch při naplnění cílů územního plánu
obce".
Tabulka vyhodnocuje zábor ploch z hlediska:
- Ploch pro čisté bydlení
Seznam rozvojových ploch (ha)
Ozn.

Účel záboru

poloha

pl.

zeměd.

orná

travní

půda

půda

porost

zahrady

ostatní

Z1

Plocha bydlení – bydlení
individuální v RD

Severozápadní okraj obce

1,3828

0,4916

0,8912

-

-

Z2

Plocha bydlení – bydlení
individuální v RD

Severozápadní okraj obce

0,2409

-

0,0753

0,1656

-

Z3

Plocha
rekreace
zahrádkové osady

–

Severozápadní okraj obce

0,2026

0,2026

-

-

-

Z4

Plocha bydlení – bydlení
individuální v RD

Severozápadní okraj obce

0,3014

0,3014

-

-

-

Z5

Plocha bydlení – bydlení
individuální v RD

Severozápadní okraj obce

0,2543

0,2543

-

-

-

Z6

Plocha bydlení – bydlení
individuální v RD

Výchovní část obce

-

-

-

-

0,1905

Z7

Plocha bydlení – bydlení
individuální v RD

Východní okraj obce

0,1927

0,1927

-

-

-

Z8

Plocha bydlení – bydlení

Východně okraj obce

2,1948

1,6843

0,5105

-

-
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individuální v RD
Z9

TTP

Východní okraj obce

celkem

0,2086

0,2086

-

-

-

4,9781

3,3355

1,4770

0,1656

0,1905

Výpis údajů z katastru nemovitostí (v ha) - údaje převzaté ze statistických ročenek (2011)
Text
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celková výměra
392,60
Z toho
Zemědělská půda
301,44
Lesní půda
51,72
Zemědělská půda:
Orná půda
Zahrady
Sady
Louky

Další:
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

232,30
7,25
4,35
57,55

14,51
5,10
19,82

Celkem je řešením územního plánu předpokládán zábor zemědělské půdy v rozsahu:
5,1412 ha plochy zemědělské půdy.
Z toho:
Orná půda 3,4226 ha
TTP
1,5530 ha
Zahrady
0,1656 ha
Údaje o uskutečněných investicích do půdy a jejich eventuálním porušení
Významné investiční záměry vložené do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti nebyly
v řešeném katastru v posledních letech hospodařícími subjekty prováděny. V sedmdesátých
letech minulého století byly provedeny tak, jako na celém území ČR, rozsáhlé meliorační
zásahy. Meliorační systém v řadě ploch funguje do současné doby. Plánované zábory
zemědělské půdy nejsou ve střetu s melioračními zásahy.
Údaje o objektech zemědělské prvovýroby
Demografické ukazatele zdůrazňují ekonomické aktivity trvale bydlících obyvatel. Historicky
bylo v oblasti dominantní zemědělství. V současné době nejsou ekonomické aktivity
obyvatelstva ve vztahu k zemědělství v dominantním postavení.
Významná část
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obyvatelstva dojíždí za prací mimo své bydliště. Území je do značné míry využívané pro
rekreaci, chalupaření. Zemědělská půda katastru obce Únějovice je v držbě soukromých
subjektů. Dominantní v hospodaření je rostlinná výroba. Navržené zábory budou v rámci
dodržení rovnosti s vlastníky jednotlivých pozemků projednány.
Uspořádání ZPF, ekologická stabilita, pozemkové úpravy
Z prostorového hlediska zemědělská půda obklopuje sídlo. Dělicími prvky jsou obslužné
komunikace a polní cesty pomístně lemované zpravidla ovocnými stromy. Do současné
doby je patrná v uspořádání zemědělské půdy historická plužina. Zemědělská půda je
obhospodařována převážně v druhu orná půda, jen omezené plochy zaujímají travní porosty
přetvořené na kulturní louky. Nepatrné procento tvoří zahrady a sady. Orná půda je stále
ještě uspořádána do velkých honů. Zemědělské pozemky jsou přístupné po polních cestách
a komunikacích místního charakteru. Cestní síť zajišťující přístupnost zemědělských
pozemků je řešena v dostatečném rozsahu a zábory tuto síť nenarušují.
Katastr obce Únějovice je zapracován v územním systému ekologické stability (ÚSES).
Páteřním biokoridorem kostry ekologické stability je vodní tok Merklínka, kde jsou dle
metodikou doporučených parametrů vymezeny funkční biocentra.
Navržené zábory významně nenarušují strukturu ÚSES.
V řešeném území provedl Pozemkový úřad Domažlice (útvar Ministerstva zemědělství)
komplexní pozemkovou úpravu (KPU). Dodavatelem a zpracovatelem byla firma GEO
Hrubý spol. s.r.o., Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň. KPÚ Únějovice byla ukončena a
zapsána do katastru nemovitostí dne 26.3.2013.
Současná a navrhovaná skladba zemědělské půdy (v ha)
k.ú. Únějovice
kultura
současný stav (ha)
návrh záboru (ha)
cílový stav ÚP celkem
(ha)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------orná půda
232,30
3,42
228,88
zahrady
7,25
0,17
7,08
sady
4,35
4,35
TTP
57,55
1,55
56,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
301,44
5,14
296,31
Navrhovaný zábor orné půdy činí 3,42 ha, to je ze současného stavu 1,47 % .
Navrhovaný zábor travních porostů činí 1,55 ha, to je ze současného stavu 2,69 % .
Navrhovaný zábor zahrad činí 0,17 ha, to je ze současného stavu 2,34 % .
Celkově zábory zemědělské půdy na k.ú. Únějovice činí 5,14 ha to je 1,71 % ze
stávajícího rozsahu zemědělské půdy.
Převážná většina záborových ploch zemědělské půdy je ve III. a IV. třídě ochrany.
V minimálním rozsahu je to půda v I. třídě ochrany a v V. třídě ochrany.
Zdůvodnění navrhovaného řešení
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Pro rozvoj sídla byly voleny plochy tak, aby došlo k co nejšetrnějším zásahům do organizace
zemědělského půdního fondu. Zábory zemědělské půdy jsou omezeny na plochy těsně
přiléhající k sídlu. Rozvojové plochy sídla svým členěním odpovídají příslušným
požadovaným funkcím závislým na komplexu hledisek a podmínek daných současnou i
budoucí urbanistickou strukturou území. Podstatné svou rozlohou jsou plochy určené
územním plánem pro bydlení. Jejich plošná kapacita odpovídá předpokládaným
požadavkům kladeným zastupitelstvem na rozvoj sídla.
Zatřídění je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP č. 48/2011 ze dne 22.2.2011 o stanovení
tříd ochrany. Převážná část záborů zasahuje půdy ochranné třídy III., minimálně IV. ochrany,
to je půdy s průměrnou funkcí produkční a s průměrnými charakteristikami pro ochranu vod.
Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) jsou uváděny z map BPEJ aktualizovaných
(zdroj: pozemkový úřad).
Hranice současně zastavěného území sídla, pozemkové držby a trasy zemědělských
účelových komunikací
Hranice současného zastavěného území obce je znázorněna v hlavním výkresu. Hranice
držby jednotlivých pozemků jsou součástí všech výkresů. Za podklad byla zvolena mapa
evidence nemovitostí. V návrhu územního plánu jsou u vybraných ploch zařazených do
záborových ploch u pozemků čísla bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Systém polních i lesních cest je návrhem územního plánu v podstatě ponecháván tak, jak
odpovídá současnosti. Tento systém je vyhovující pro obsluhu zemědělsky využívaných
pozemků i lesů. Při realizaci zástavby ploch určených záborovým elaborátem bude nutné
zajistit přístupnost na pozemky zemědělsky a lesnicky obhospodařované.
Prostory nerostných surovin
V katastrálním území obce Únějovice se nenacházejí žádná výhradní ložiska, chráněná
ložisková území, dobývací prostory, ani prognózní ložiska nerostných surovin.

Tabulková část „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond“.
k.ú. Únějovice
Čísl
o
lok.

Způsob
plochy

Tabulka č. 1
využití

Z1

Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení

Z1

celkem

Parc.č.

1194
1195
1196
1197
1198

Zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

orná

TTP

zahrady

ov
oc
né
sa
dy

I
.

II.

III.

IV.

V.

0,8912
0,1687
0,2124
0,0390
0,0715

0,1687
0,2124
0,0390
0,0715

0,8912
-

-

-

-

-

0,8912
0,1687
0,2124
0,0390
0,0715

-

-

1,3828

0,4916

0,8912
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Z2

Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení

Z2

Celkem

Z3

Plochy rekreace
Plochy rekreace
Plochy rekreace
Plochy rekreace

Z3

celkem

Z4

Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení

1134
1132
1133
1135
1433
1136

-

0,2409
1155
1156
1157
1158

1155
1156
1157
1158

Z4
Z5

0,0821
0,0835
0,0753
0,0360
0,0026
0,0218

Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení

Z5

celkem

Z7

Plochy bydlení

Z7

celkem

150
152
153
154
155
157

647/3

0,0590
0,0505
0,0418
0,0513

0,0590
0,0505
0,0418
0,0513

0,2026

0,2026

0,0626
0,0703
0,0649
0,1036

0,0626
0,0703
0,0649
0,1036

0,3014

0,3014

0,0342
0,0898
0,0355
0,0316
0,0632
0,0016

0,0342
0,0898
0,0355
0,0316
0,0632
-

0,2543

0,2543

0,1927

0,1927

0,1927

0,1927

0,0753
0,0360
0,0026
0,0218

0,0821
0,0835
-

0,0753

0,1656

-

-

-

-

-

Z8

Způsob
plochy

-

0,0753

0,1656
-

-

-

0,0753

-

0,0590
0,0505
0,0418
0,0513

-

0,2026
-

-

-

-

-

-

0,0626
0,0703
0,0649
0,1036

-

0,3014
-

0,0016

-

-

-

-

0,0342
0,0898
0,0355
0,0316
0,0632
0,0016

-

0,2543
-

-

-

-

-

0,1927

-

-

0,1927

k.ú. Únějovice
Čísl
o
lok.

0,0821
0,0835
0,0360
0,0026
0,0218

Tabulka č. 2
využití

Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení

Parc.č.

647/2
647/47
647/53
647/54
647/55
647/1
647/35

Zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

orná

TTP

zahra
dy

ovoc
né
sady

I.

II.

III.

IV.

V.

0,4486
0,0619
0,2424
0,3139
0,3163
0,4443
0,0870

0,2424
0,3139
0,3163
0,4443
0,0870

0,4486
0,0619
-

-

-

0,0097
0,0122
0,0103
0,0011
0,0005

-

0,4486
0,0619
0,2327
0,3017
0,3060
0,4432
0,0865

-

-
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Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Plochy bydlení
Z8

Celkem

Z9

TTP
TTP
TTP
TTP

Z9

celkem

647/36
647/56
647/64
89
647/49
647/14
647/51
647/52
647/12
647/15

647/13
647/48
647/49
1/6

0,0303
0,1442
0,0387
0,0013
0,0079
0,0264
0,0077
0,0029
0,0098
0,0112

0,0303
0,1442
0,0387
0,0013
0,0079
0,0264
0,0077
0,0029
0,0098
0,0112

-

2,1948

1,6843

0,5105

0,1642
0,0052
0,0373
0,0019

0,1642
0,0052
0,0373
0,0019

-

0,2086

0,2086

-

-

0,0040
0,0079
0,0264
0,0077
0,0029
0,0098
0,0112

-

0,1037
-

-

0,0041
0,0041

0,0263
0,1442
0,0387
0,0013
-

-

-

-

-

2,0911
-

0,1601
0,0052
0,0373
0,0019
0,2045

Vyhodnocení záboru lesních pozemků
Výpis údajů z katastru nemovitostí (v ha)
Celková výměra katastru
392,60
Z toho:
Lesní půda
51,72
Plochy lesů tvoří z celkové rozlohy katastrálního území obce Únějovice 13,17 %.
Lesní pozemky tvoří především lesy hospodářské bez vymezených území zvláštního určení.
Navrhovaná řešení územního plánu Únějovice nevykazují vlivy na lesní půdní fond. Ten
zůstává v původním rozsahu bez záborů.

V ÚP Únějovice nejsou navrhovány stavby na pozemcích PUPFL, proto nedochází
k žádným záborům PUPFL . Zalesnění pozemků je možno pouze s podmínkou
vydaného územního rozhodnutí o změně využití území.
Tab. 1 Polní cesty stávající
Pořado Druh/číslo
vé číslo
SZ
1

Funkce v území

HPC 1 zpřístupnění
zemědělských
pozemků, napojena na
silnici III/1859

Technický
stav

Napojení na
silnice a místní
komunikace

historická cesta Silnice III/1859
s vyšším
VPC 3.6 KPÚ
stoupáním od
Koloveč
st. 0,900,
kamenitý
povrch, nutnost
zajistit
odvodnění,
místy těžko
průjezdná
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2

HPC 2 zpřístupnění
zemědělských
pozemků, napojena na
místní komunikaci MK
1 u bývalého mlýna

4

VPC 1

5

VPC 2

6

56
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zpřístupnění
zemědělských
pozemků ve východní
části k.ú. napojení na
silnici III/1876

historická cesta
se zpevněným
povrchem místy
hlinitá a
podmáčená
nejvíce mezi st.
0,200 až 0,711
historická cesta
s
nevyhovujícím
rozhledovým
poměrem u
stávajícího
napojení na
silnici III/1846

zpřístupnění
je navrhována
zemědělských
jako nová
pozemků a lesního
komunikace
bloku na
jihu k.ú.
DPC 1 zpřístupnění zeměděl- je navrhována
ských pozemků a
jako nová
napoje-ní na
komunikace
plánovanou komunikaci kú.Chocomyšl
DPC 2 zpřístupnění
stávající
zemědělských
komunikace
pozemků
DPC 3 zpřístupnění
zemědělských
pozemků

je navrhována
jako nová
komunikace

HPC 3, VPC2,
DPC 1, pokračuje
na polní cestu do
Všepadel a na
silnici II/184

Zpevněný
povrch/ostatní
plocha,
ostatní
komunikace

Zpevněný povrch
km
0,00 až 0,54, 0,54
až
0,94 nezpevněný
povrch/ostatní
plocha,
ostatní
komunikace
HPC 2, lesní cesta Zpevněný
v lesním bloku na povrch /ostatní
jihu k.ú.
plocha, ostatní
komunikace
Silnice III/1846
Pokračuje na
spojnici
polních cest
Přikřice - Všepadly

HPC 2

Zpevněný
povrch /ostatní
plocha, ostatní
komunikace

DPC 3

Zpevněný
povrch /ostatní
plocha, ostatní
komunikace
Zpevněný
povrch /ostatní
plocha, ostatní
komunikace

HPC 1, DPC 1

Tab. 2 Polní cesty navržené k rekonstrukci
Pořado Druh/číslo
vé číslo
SZ
1

2A

Funkce v území

HPC 1 zpřístupnění území a
krajiny,
bezpečné odvedení
srážkových vod
HPC
2A

zpřístupnění území a
krajiny,
bezpečné odvedení
srážkových vod

Technický stav

Napojení na silnice a místní
komunikace

zpevněný kamenitý
podklad, nepoužívaná
komunikace, v
severní části zarostlá
prakticky nesjízdná
Komunikace na hrázi
Únějovického rybníku

Silnice III/
VPC 3.6 KPÚ Koloveč
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na polní cestu do Všepadel a
na
silnici II/184
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2B

HPC
2B

zpřístupnění území a
krajiny,
bezpečné odvedení
srážkových vod

2C

HPC
2C

zpřístupnění území a
krajiny,
bezpečné odvedení
srážkových vod

3

Lomový kámen v
HPC 3, VPC2, DPC 1,
betonovém loži, nutno pokračuje
opravit okolí brodu
na polní cestu do Všepadel a
na
silnici II/184
Hlinitá komunikace v HPC 3, VPC2, DPC 1,
částech podmáčená, pokračuje
hůře sjízdná
na polní cestu do Všepadel a
na
silnici II/184
zpevněný podklad
MK 1, HPC 2

HPC 3 zpřístupnění území,
nemovitostí a krajiny,
bezpečné odvedení
srážkových vod

Tab. 3 Polní cesty nově navržené
Pořado Druh/číslo
vé číslo
SZ

Funkce v území

4

VPC1

zpřístupnění území,
nemovitostí a krajiny

5

VPC2

zpřístupnění území,
nemovitostí a krajiny

Tab. 4 Přehled cestní sítě
Označe
Kategorie dle
Výměra
2
ní
ČSN
/m /
HPC 1 hlavní 5,0/30
8890

Technický stav

Napojení na silnice a místní
komunikace

Existující komunikace
zpevněná, štěrkový
povrch
Vyježděná na poli

Silnice III/1846, pokračuje na
polní cesty do Přikřice a
Všepadel
HPC 2, lesní cesta v lesním
bloku na jihu k.ú.

Druh
vozovky/bm
živič/1270

HPC
2ABC

hlavní 5,0/30

8309

živič/1187

HPC 3

hlavní 5,0/30

5271

živič/753

VPC 1

vedlejší
4,5/30

6559

živič,tráva/540/3
97

VPC 2

vedlejší
4,5/30
doplňková

5684

živič/812

2233

živič/319

DPC 1
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Odvodnění zem.
pláně a vozovky
pravostranným
příkopem do silničního příkopu
Všepadelského potoka
levostranným
příkopem do
stávajícího
propustku a do obtoku
Únějovického
rybníku
levostranným
příkopem km 0,000,22 do
Merklinky, km 0,220,75 drenáž do obtoku
Únějovického rybníku
levostranným
příkopem a
propustkem pod
silnicí III/1846 do
Všepadelského potoka
drenáží do souběžné
strže
drenáží do Merklinky

Poznámka
rekostrukce

rekostrukce

rekostrukce

rekostrukce
nová km 0,59 0,94 nově navržená
nově navržená
nově navržená
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DPC 2
DPC 3

4,0/30
doplňková
4,0/30
doplňková
4,0/30

763

živič/109

1428

živič/204

drenáží na okolní
pozemky
drenáží na okolní
pozemky

nově navržená
nově navržená

Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF
Vodní eroze je rozrušování půdního povrchu a odnos půdních částic působením vody. Eroze
vzniká jednak působením vlastními dešťovými kapkami dopadajícími na zem a jednak
soustředěným odtokem vody po povrchu půdy. Míra vodní eroze je závislá na intenzitě
deště, sklonu a délce svahu, vegetačním krytu, propustnosti půdy apod. Vodní eroze působí
škody na jedné straně zejména odnosem ornice, osiva, poškozováním plodin a na druhé
straně pak zanášením vodních ploch a toků, komunikací a jejich příkopů nebo dokonce
lidských sídel. Specifická forma vodní eroze – rýhová pak působí škody vymíláním podkladu
a při dlouhodobém působení tvorbou strží. Dlouhodobým působením vodní eroze dochází ke
změnám struktury půdy a tím ke snižování výnosů a zvyšování nákladů na doplňování živin
do půdy.
Cílem opatření proti vodní erozi je omezení (nebo zamezení) plošné a rýhové eroze. Toho
lze dosáhnout zejména omezením nebo zpomalením povrchového odtoku srážkové vody,
ochranou půdního povrchu před přímým erozním působením dešťových srážek apod.
Nejvíce je vodní erozí ohrožená orná půda bez porostu. V praxi se pro její ochranu používají
zejména následující typy opatření:
- agrotechnická opatření spočívající zejména v úpravě směru orby po vrstevnici,
výsev do ochranné plodiny, apod., - organizační opatření spočívající zejména v úpravě
osevních postupů tak, aby se minimalizovalo (nebo úplně eliminovalo) období, kdy je
orná půda bez vegetace, úprava velikostí a tvarů
pozemků, travní pásy nebo např. plošné zatravnění či zalesnění, - technická opatření jako
terasování, průlehy, příkopy a poldry.
Organizace půdního fondu: většina výměry zemědělské půdy v k. ú. je využívána jako orná
půda. Louky se nachází pouze v údolní nivě Merklínky a na prudkých svazích okolo Holého
vrchu.
Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení
jejich účinnosti
1/ Rozšířit zatravnění svahů Holého vrchu až na úroveň vrstevnice 500 m n.m. čímž zkrátíme
délku erozně ohroženého svahu – opatření ve formě zatravnění VPO17
2/ Zatravnit LBK 196-194 – opatření ve formě VPO07 a VPO08
Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů
Z vodohospodářského hlediska se katastrální území Únějovice nachází ve dvou povodích.
Rozvodnice prochází severně od obce v linii východ-západ. Severní povodí č.h.p. 11-10-02064 zasahuje až do sousedního k.ú. Koloveč a je pramenní oblastí Dravého potoka, který u
Osvračína vtéká do Zubřiny. Výměra povodí náležící do k.ú. Únějovice je cca 116 ha.
Správcem toku je ZVS Domažlice. Jižní povodí č.h.p. 1-10-02-085 je povodím vodního toku
Merklínka, výměra v k.ú. činí cca 277 ha. Správcem toku je ZVHS Domažlice. Merklínka
napájí Únějovický rybník ležící v těsném sousedství obce. Údolní niva Merklínky společně s
Únějovickým rybníkem tvoří důležitý krajinotvorný koridor procházející napříč katastr.
územím. V evidenci vodních toků je uváděn také Všepadelský potok. Jeho horní část tvoří
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katastrální hranici s k.ú. Všepadly, v úseku mezi silnicí č. 1846 a Merklínkou je zatrubněný s
vyústěním do Merklínky. Jeho původní koryto, které vedlo od místa zatrubnění podél silnice
č. 1846 až k obci Únějovice je nyní suché a učinkuje jako záchytný příkop bez znatelných
známek jakéhokoliv průtoku. Správcem toku je obec. Vodoteč VT 1 je jižním obtokem
Únějovického rybníka ve správě obce, ústí do VT 2. Vodoteč VT 2 odvádí povrchovou vodu z
jižní části k.ú., trasa je vedena úvozem. Vyústěna je pod hrází Únějovického rybníka do
Merklínky. Slouží i k odvádění vody z bezpečnostního přelivu Únějovického rybníka.
Správcem toku ZVS Domažlice. Vodoteč VT 3 vytéká z Únějovického rybníka a po soutoku s
Merklínkou se na hranici k.ú. vlévá do Chocomyšlského rybníka. Správcem toku je obec.
VODNÍ NÁDRŽE
Vodohospodářskou dominantou ležící v centru zájmového území je Únějovický rybník.
Rozloha rybníka je cca 9 ha. Severní okraj zasahuje k samé hranici intravilánu obce. Rybník
vlastní a spravuje Klatovské rybářství a.s. V severní části k.ú. při silnici č. 1846 do Kolovče,
která tvoří hráz, leží Zákopský rybník. Výměra cca 0,96 ha. Z rybníka vytéká Dravý potok.
ZAMOKŘENÉ POZEMKY
nachází se v menší míře pouze v nivě pod Únějovickým rybníkem.
ODVODNĚNÉ POZEMKY
nachází se v údolnicích po celém kat. území. Údolnicí je veden trubní odpad, na který
navazuje plošné odvodnění. Souvislé odvodněná je údolní niva Merklínky včetně úpravy
toku. Realizace probíhala v letech 1977-1984. Odvodněné pozemky jsou zakresleny v
příloze 2.3 - Mapa vodohospodářská a ochrany půdy.
Pásma hygienické ochrany
V obvodu KPÚ se nenachází.
Zátopové území
Není vymezeno.
Zdroje znečištění povrchových a podzemních vod:
obec nemá centrální ČOV, likvidace odpadních vod je individuelní.
Vodohospodářské stavby:
Únějovický rybník ve vlastnictví Klatovského rybářství a.s.
Zákopský rybník.
Zpevněná koryta vodních toků
Rozsah zamokřeného území:
lokality náchylné k zamokření jsou odvodněné drenážním systémem. Menší
zamokřená lokalita se nachází v údolní nivě Merklínky mezi silnicí č. 1846 a vodním
tokem u katastrální hranice s k.ú. Všepadly.
Rozsah území ohrožovaného povodněmi:
za území s touto charakteristikou lze považovat celou údolní nivu Merklínky.
Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
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Cílem plánu společných zařízení je upřesnit hranice jednotlivých prvků – biokoridorů,
biocenter a interakčních prvků. U směrně navržených prvků je nutno navrhnout i optimální
průběh trasy. Upřesnění hranic a tras prvků ÚSES se musí provádět s ohledem na
návaznost prvků do sousedních katastrálních území. Musí být respektovány návrhové
parametry nových prvků ÚSES. Dnešní stav krajiny – odpovídá tendencím socialistického
způsobu hospodaření na scelených plochách. Po celém k.ú. se nachází ještě velké
zemědělské hony, minimálně dělené cestami či mezemi a to i na svažitých plochách. Ráz
krajiny udává údolní niva Merklínky probíhající napříč kat. územím od západu k východu s
dominantním Únějovickým rybníkem uprostřed. Od údolní nivy pak terén stoupá jižním
směrem k lesnímu komplexu Cikánovka, severním směrem do sousedního k.ú. Koloveč a
západním směrem na Holý vrch. Přístupnost krajiny je dána dvěma silnicemi třetí třídy
č.1846 a 1859, které se vzájemě kříží západně od obce.
Kostra ekologické stability
Dle dokumentace generelu ÚSES bude v pozemkové úpravě vymezena kostra
ekologické stability. Základem pro vymezení jsou především lesní komplexy, kde lze
vhodně navázat na stávající systém, který bude postupně obnovován a tím vrácen k
původní vegetaci. Lze předpokládat, že biocentra budou situována převážně do dospělých
lesních porostů, které budou v nejbližší době obnovovány tak, že v nich bude
přednostně zajištěno příslušné zastoupení listnatých dřevin cílové skladby. Propojení
biocenter biokoridory bude navrženo většinou údolnicí Merklínky, z části ekotonovými
společenstvy lesních okrajů, případně lesními porosty tak, aby současně tvořily
staticky stabilizační prvek lesního ekosystému.
Na území obce Únějovice a v jeho nejbližším navazujícím okolí byl územní systém
ekologické stability, vymezený již poměrně dávno podle Generelu MÚSES (Sklenička et al.
1993), koncepčně revidován a upřesněn pro další potřeby územně plánovacích dokumentací
(Hájek, Sláma 2012). Aktualizace byla zpracována v podrobnosti Plánu ÚSES na aktuální
krajinná rozhraní, hranice pozemků KN a lesnický detail (tzn. v souladu s měřítkem nového
územního plánu). V širším okolí řešeného území musela být vytvořena zcela nová koncepce
ÚSES s provázáním všech aktuálně přítomných systémů ES v posloupnosti od nadregionální
úrovně (NR) k regionální (R) a dále k lokální úrovni (L), a to tak, aby tvořily logický systém
ES vymezený výhradně na ekosystémovém (biotopovém) základě s metodickým
požadavkem dodržení příbuznosti biotopů propojovaných do systému ES.
Vzhledem k velmi omezenému rozsahu řešeného území a značně zastaralému
Generelu ÚSES s mnoha metodickými vadami a odlišným zpracováním od republikové
koncepce vyšší hierarchie ÚSES musel být nový koncepční návrh vymezen v podstatně
širších vazbách i na všechna sousední katastrální území, kde revize a aktualizace Generelu
ÚSES do podrobnosti Plánu ještě neproběhla nebo nebyla zpracována v dostečné
podrobnosti pro územní plán (ORP Domažlice: obce Kanice, Koloveč a Chocomyšl; ORP
Klatovy: obec Chudenice). Plán ÚSES Únějovice navazuje na Plán ÚSES sousední obce
Všepadly (Hájek, Sláma 2012).
Významné krajinné prvky
Vyskytují se pouze prvky podle § 3 zákona č.114/92 o ochraně přírody a krajiny –
lesy a údolní niva toku Merklínky. Registrované prvky dle § 6 nejsou
evidovány.
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Tab. 5 Seznam nesouladů kultur v k.ú. Únějovice
Pořad. Parcela
č.
KN
1

Kultura

LV

Popis nesouladu

Návrh řešení

291/3

role

134 Křoví a strom

les

291/4

role

353 Křoví a strom

les

2

291/9

role

216 na část křoví a stromy

část orná, část OP

3

291/13 role

13

část orná, část OP

291/37 role

částečně zarostlé stromy a
křovím
18 částečně zarostlé stromy a
křovím
353 částečně zarostlé křovím

část orná, část OP

291/35 role

24

částečně zarostlé křovím

část orná, část OP

291/24 role

97

částečně zarostlé křovím

část orná, část OP

300/1

trvalý travní porost

216 zarostlé stromy a křovím

les

300/2

trvalý travní porost

345 zarostlé stromy a křovím

les

396/6

ostatní plocha

214 část trvalý travní porost

část les, část TTP,část
orná
část les, část TTP,část
orná
část OP, část orná

265
4

5

6

role

část les
7

434/3

trvalý travní porost

18

8

232/8

trvalý travní porost

9

725/19 trvalý travní porost

662/13 trvalý travní porost

134 částečně zarostlé stromy a
křovím
1
částečně zarostlé stromy a
křovím
1
částečně zarostlé stromy a
křovím
141 částečně zarostlé křovím

OP, LBK,VKP-údolní niva

662/14 trvalý travní porost

406 částečně zarostlé křovím

OP, LBK,VKP-údolní niva

660/2

trvalý travní porost

223 částečně zarostlé křovím

660/4

trvalý travní porost

149 částečně zarostlé křovím

660/7

trvalý travní porost

376 částečně zarostlé křovím

660/9

trvalý travní porost

220 částečně zarostlé křovím
345 les

část TTP, část
OP,LBK,VKP-údolní niva
část TTP, část
OP,LBK,VKP-údolní niva
část TTP, část
OP,LBK,VKP-údolní niva
část TTP, část
OP,LBK,VKP-údolní niva
les

353 les

les

725/1
10

11

12

279/1

trvalý travní porost

neplodná
půda,ostatní plocha
279/5 neplodná
půda,ostatní plocha
278
neplodná
půda,ostatní plocha
279/8 neplodná
půda,ostatní plocha
291/19 neplodná
půda,ostatní plocha

1

částečně zarostlé křovím

část orná, část OP

část TTP, část OP
část TTP, část les
část TTP, část les

les

les

436 les

les

97

les

les
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279/2

345 les

les

24

les

les

1

les

OP

1

les

les

14

neplodná
půda,ostatní plocha
279/10 neplodná
půda,ostatní plocha
107
neplodná půda,
ostatní plocha
108
neplodná půda,
ostatní plocha
57/2
vodní plocha

348 část křoví a stromy

OP nebo vodní plocha

15

59/3

trvalý travní porost

348 stromy

část OP, část les

59/19

trvalý travní porost

353 stromy

les

59/20

trvalý travní porost

141 stromy

les

59/22

trvalý travní porost

1

stromy

OP

98

trvalý travní porost

34

stromy

les

95/1

trvalý travní porost

224

stromy

les

95/38

trvalý travní porost

407 stromy

les

95/39

trvalý travní porost

216 stromy

les

95/40

trvalý travní porost

18

stromy

les

95/41

trvalý travní porost

353 stromy

les

95/42

trvalý travní porost

348 stromy

les

13

Základní parametry plánu územního systému ekologické stability
Ze zákona o ochraně přírody a krajiny, ale i ze zákona o pozemkových úpravách vyplývá, že
závazným podkladem pro PÚ je generel LÚSES (zadavatel bývalý okresní úřad jako orgán
ochrany přírody) a územně plánovací podklad RÚSES (zadavatel MMR ČR). Samozřejmě,
že pokud je schválená a platná územně plánovací dokumentace obce, pak se stává včetně
převzatého a upraveného ÚSES závazným pokladem pro PÚ.

e) výsledek přezkoumání územního plánu
e1) soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
Zpracovatel územního plánu v kapitole Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska
širších vztahů území konstatuje soulad s PÚR ČR a ZÚR PK. PÚR ČR pro území obce
Únějovice nestanovuje žádný konkrétní úkol. PÚR ČR definuje v kapitole 2.2 Republikové
priority (body 14 až 31) obecné priority a cíle, kterými je nutno se v územních plánech a
zabývat a řešit. Předložený územní plán Únějovice tyto obecné priority sice nekonkretizuje,
ovšem tyto priority byly specifikovány v rámci požadavků z územně analytických podkladů,
které zpracovatel do územního plánu zakomponoval. ZÚR PK v území stabilizuje prvky
regionálního ÚSES a navrhuje přírodní park Branžovský hvozd. Prvky ÚSES byly
zapracovány a zpřesněny v souladu s požadavkem ZÚR PK kapitola 6. V rámci pořizování
územního plánu byla řešena KoPÚ, která byla zapracována.
Aktualizace č. 1 ZÚR PK pro území obce Únějovice nestanovuje žádné konkrétní požadavky.
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e2) soulad s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
urbanistických a architektonických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Základním cílem územního plánu Únějovice je, aby veškeré navrhované změny v území byly
řešeny soustavně a komplexně takovým způsobem, aby došlo k všeobecně prospěšnému
souladu veřejných a soukromých zájmů. Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v řešeném území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Současně s těmito cíly vytváří územní plán
nové podmínky pro výstavbu s ohledem na potenciál rozvoje území. Územní plán vytváří
předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost obyvatelstva takovým
způsobem, aby uspokojil potřeby generace současné a zároveň neohrozil potřeby generací
budoucích.
Územní plán stanovuje regulativy, které usměrní novou výstavbu takovým způsobem, aby
byly ochráněny stávající urbanistické a architektonické hodnoty v území. Stejně tak je
územním plánem stanoveno přípustné a nepřípustné využití ploch v nezastavěném území.
ÚP byl zpracován v souladu s cíly územního plánování dle §18 a úkoly územního plánování
dle §19 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť v řešeném území
vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území zejména těmito aspekty:
-

-

-

vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území – vymezení rozvojových
ploch
zajišťuje předpoklady pro obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů –
řešeno koncepcí rozvoje v souladu s požadavky obce i soukromými zájmy
zajišťuje podmínky pro ochranu veřejných zájmů
chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území – zachování venkovského
charakteru obce
posuzuje stav území obce – bylo posouzeno v rámci zadání a zohledněno v návrhu ÚP
stanovuje koncepci jejího rozvoje – je jednoznačně stanovena ve výroku ÚP
prověřuje změny v území z hlediska ochrany veřejných zájmů- je v návrhu ÚP prověřeno
a jsou v něm zohledněny požadavky dotčených orgánů z hlediska ochrany veřejných
zájmů
stanovuje regulativy využití ploch – viz kapitola f) výroku
stanovuje podmínky změn v území s ohledem na zachování charakteru obce
vytváří podmínky pro omezení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof – toto
nebezpečí je s ohledem na navržené využití území obce a rozvojové záměry
minimalizováno
vytváří podmínky pro kvalitní bydlení – jsou navrženy plochy pro bydlení
umožňuje hospodárné vynakládání prostředků z veřejných zdrojů – zajišťuje již samotné
zpracování územního plánu
vytváří podmínky pro zajištění civilní ochrany – jsou naplněny obecné požadavky na
civilní ochranu v souladu s požadavky dle § 20 vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva:

e3) soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů
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Územní plán Únějovice byl pořizován v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. dále
jen stavební zákon) a prováděcími předpisy a to zejména podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání
území, zákonem č. 500/2004 Sb. správním řádem. V průběhu pořizování došlo k novelizaci
stavebního zákona s účinností od 1. ledna 2013, přičemž bylo nutno územní plán
přepracovat a přizpůsobit novelizovanému znění stavebního zákona vč. prováděcích
vyhlášek. Dále došlo k vydání aktualizace č. 1 ZÚR Plzeňského kraje, která pro území obce
Únějovice nedefinuje další povinnosti a úkoly.
Jednotlivé součásti ÚP Únějovice jsou zpracovány k tomu oprávněnými projektanty:
USES:
RNDr. Ing. Miroslav Hájek
Vyhodnocení záborů ZPF: Mgr. Vlasta Hanauerová
Technická infrastruktura: D Plus – projektový a inženýrský podnik s.r.o.

e4) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních předpisů
V rámci projednání územního plánu Únějovice byla obdržena stanoviska dotčených orgánů:
MěÚ Domažlice, odbor ŽP
Vzhledem k nesrovnalostem mezi plánem MÚSES (zpracovaným v rámci KoPÚ) a
navrhovaným plánem MÚSES (zpracovaným v rámci ÚP) je nutno uvést do souladu oba tyto
plány. Prioritně bude zachováno vymezení MÚSES v KoPÚ, které je již schváleno a
projednáno s vlastníky. Z důvodu zlepšení funkce je možno provést „zahuštění“ prvků SES.
Lokality Z1se nachází na pohledově exponovaném svahu , zvláště od Z a JZ směru.
Případné návrhu nových objektů bydlení by měly respektovat ráz stávající zástavby v obci a
nesmí snížit nebo negativně změnit krajinný ráz. Důvodem je ochrana dochovaného
charakteru krajinného rázu - §12 odst.(2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Požadavek byl zapracován. Nově navržené prvky ÚSES respektují KoPÚ. Pro lokalitu Z1
byly stanoveny kromě hlavního, přípustného a nepřípustného využití také podmínky
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, viz bod f)
výroku.
Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni
Podmínky pro umístění staveb v plochách individuálního bydlení (BI) a plochách rekreace –
zahrádkové osady (RZ):
1)Budou splněny povinnosti stanovené v příloze č.1, ustanovení bodu B.2.10 vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, tj. bude řešen vliv stavby na okolí
včetně návrhu ochrany okolních staveb před hlukem tak, aby v chráněných venkovních
prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb (definovaných v ustanovení §30
odst.3 zákona) byly dodrženy hygienické limity hluku. Uvedená podmínka bude zakotvena v
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
2) Rovněž budou splněny povinnosti stanovené v příloze č.1, ustanovení bodu B.2.10
vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, tj. bude řešena ochrana
stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, tj. ochrana před hlukem. Uvedená
podmínka bude zakotvena v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
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Požadavky budou zapracovány pro umístění staveb v plochách BI a RZ v rámci žádosti o
vydání rozhodnutí o umístění stavby
Státní pozemkový úřad, KPÚ PK, pobočka Domažlice,
V k.ú. Únějovice bylo provedeno řízení o komplexní pozemkové úpravě Únějovice (KoPÚ),
jejíž návrh byl schválen rozhodnutím,které nabylo právní moci 17. 10. 2012. Součástí KoPÚ
bylo i vyhotovení plánu společných zařízení (PSZ), který musí být v souladu s územně
plánovací dokumentací.
Požadavek na zajištění souladu návrhu ÚP Únějovice a návrhu PSZ KoPÚ Únějovice s
ohledem na případnou budoucí realizaci navržených opatření.
Soulad bude zajištěn dohodou DO a zapracováním dle požadavku MěÚ Domažlice – odboru
ŽP.
S1_stanovisko dotčeného orgánu ze dne 20.10.2014
Dotčený orgán:
MěÚ Domažlice - odbor životního prostředí, U nemocnice 579,
Domažlice
1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Požadujeme v koordinačním výkresu doplnit graficky popis prvků ÚSES s vazbou na
textovou část.
2. Z hlediska vodohospodářského:
V návrhu ÚP se uvádí, že kanalizace je ,,ukončena sedimentační nádrží“ a ,,rybník slouží
jako dočišťovací nádrž“. V případě obou pojmů se jedná o stavbu vodního díla, ale nic
takového nebylo v obci vodoprávním úřadem povoleno. V případě prvního pojmu se jedné
pouze o špatné vyústění kanalizace do vod povrchových, a proto by zde mělo být uvedeno,
že je nutné dodělat vyústění kanalizace až do vod povrchových a do té doby nepřipouštět
napojování dalších nemovitostí. V druhém případě, musí být odpadní voda z kanalizace do
vodního toku vypouštěna v souladu s platnou legislativou a poté není důvod, aby rybník
sloužil k dočišťování. Jedná se tedy o nevhodné pojmy.
Déle doporučujeme, aby se v ÚP stanovilo napojování nových nemovitosti jen přes domovní
ČOV a pouze není-li to technicky možné se napojit s nemovitostí do veřejné kanalizace nebo
povrchové vody, tak řešit odkanalizování přes jímku na vyvážení.
V procentuálním vyčíslení způsobu odkanalizování jednotlivých nemovitosti v obci chybí
podíl nemovitostí, které jsou přes předčistící zařízení napojeny přímo do vod povrchových.
V případě nových nemovitostí je nutné stanovit, že dešťové vody musí být akumulovány pro
další využití nebo zasakovány na pozemku vlastníka nemovitosti.
S nově navrženými plochami pro bydlení souhlasíme za podmínky, že budou odkanalizovány
přes ČOV do nově vybudované veřejné kanalizace v obci.
Vyhodnocení:
S1.1
Koordinační výkres bude doplněn o popis prvků ÚSES s vazbou na textovou – výrokovou
část.
S1.2
-Do textové části bylo doplněno:
k pojmu „sedimentační nádrž“ bylo nutné dodělat vyústění kanalizace až do vod povrchových
a do té doby nepřipouštět napojování dalších nemovitostí.
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K nevhodně uvedenému textu: „Rybník slouží jako dočišťovací nádrž“. Odpadní voda z
kanalizace musí být do vodního toku vypouštěna v souladu s platnou legislativou a poté není
důvod, aby rybník sloužil k dočišťování.
- Do textové části byla doplněna obecná podmínka pro nové nemovitosti (stavby): stavby
budou odkanalizovány přes domovní ČOV do nově vybudované veřejné kanalizace v obci.
Pouze není-li to technicky možné se napojit s nemovitostí do veřejné kanalizace nebo
povrchové vody (vodoteče), tak řešit odkanalizování přes jímku na vyvážení.
- Zpracovatel doplní procentuální podíl nemovitostí, které jsou přes předčistící zařízení
napojeny přímo do vod povrchových.
- Do textové části byla doplněna obecná podmínka pro stavby: dešťové vody musí být
akumulovány pro další využití nebo zasakovány na pozemku vlastníka nemovitosti.
S2_stanovisko dotčeného orgánu ze dne 20.10.2014
Dotčený orgán:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní
pracoviště Domažlice
Požadujeme do návrhu ÚP zapracovat podmínky pro využití ploch:
plochy individuálního bydlení (BI) a plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ):
1)Budou splněny povinnosti stanovené v příloze č.1, ustanovení bodu B.2.10 vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, tj. bude řešen vliv stavby na okolí
včetně návrhu ochrany okolních staveb před hlukem tak, aby v chráněných venkovních
prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb (definovaných v ustanovení §30
odst.3 zákona) byly dodrženy hygienické limity hluku. Uvedená podmínka bude zakotvena v
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
2) Rovněž budou splněny povinnosti stanovené v příloze č.1, ustanovení bodu B.2.10
vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, tj. bude řešena ochrana
stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, tj. ochrana před hlukem. Uvedená
podmínka bude zakotvena v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Vyhodnocení:
S2 – Pro plochy individuálního bydlení (BI) a plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) byly
doplněny obě stanovené podmínky pro využití těchto ploch.
Vzhledem k obsáhlému výčtu možností přípustného způsobu využití ploch, zpracovatel
upravil text tak, aby byl co nejvíce vyloučen možný střet vzájemně se neslučitelných
činností.
SO.1 – stanovisko dotčeného orgánu ze dne 16.4. 2015
Dotčený orgán:
MěÚ Domažlice - odbor životního prostředí, U nemocnice 579,
Domažlice
1. Z hlediska vodohospodářského:
V návrhu ÚP se uvádí, že kanalizace je ,,ukončena sedimentační nádrží“ a ,,rybník
slouží jako dočišťovací nádrž“. V případě obou pojmů se jedná o stavbu vodního díla, ale nic
takového
nebylo v obci vodoprávním úřadem povoleno. V případě prvního pojmu se jedné pouze o
špatné vyústění kanalizace do vod povrchových, a proto by zde mělo být uvedeno, že je
nutné dodělat vyústění kanalizace až do vod povrchových a do té doby nepřipouštět
napojování dalších nemovitostí. V druhém případě, musí být odpadní voda z kanalizace do
vodního toku vypouštěna v souladu s platnou legislativou a poté není důvod, aby rybník
sloužil k dočišťování. Jedná se tedy o nevhodné pojmy.
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Tímto je myšleno, že pojmy“ukončena sedimentační nádrží“ a „rybník slouží jako dočišťovací
nádrž“ nemůžou být v ÚP uvedeny a dále je nutní uvést, že kanalizační řad, které jsou
zaústěny až do vod povrchových (potok, rybník)je nutné je až do těchto vod prodloužit(
pokud se tak nestane, nebude možné na tyto kanalizační řady připustit napojování nových
nemovitostí).
S nově navrženými plochami pro bydlení souhlasíme za podmínky, že budou odkanalizovány
přes ČOV do nově vybudované veřejné kanalizace v obci. Návrh ÚP je nutné doplnit o
zvažovaný záměr
o možnosti odkanalizování celé obce na centrální ČOV v obci Chocomyšl.
Vyhodnocení SO.1:
- Připomínky k textu kanalizace je ,,ukončena sedimentační nádrží“ a ,,rybník slouží jako
dočišťovací nádrž“ byly zapracovány do textové části - výrok , kapitoly d) Koncepce veřejné
infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, část TI - kanalizace.
- Do návrhu ÚP bude doplněn zvažovaný záměr o možnosti odkanalizování celé obce na
centrální ČOV v obci Chocomyšl.
SO.2 – stanovisko dotčeného orgánu ze dne 27.4. 2015
Dotčený orgán:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní
pracoviště Klatovy
Požadujeme do návrhu ÚP zapracovat podmínky pro využití ploch Z1 - Z8:
plochy individuálního bydlení (BI) a plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ):
1) Budou splněny povinnosti stanovené v příloze č.1, ustanovení bodu B.2.10 vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, tj. bude řešen vliv staveb na okolí
včetně návrhu ochrany okolních staveb před hlukem tak, aby v chráněných venkovních
prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb (definovaných v ustanovení §30
odst.3 zákona) byly dodrženy hygienické limity hluku dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku na vibrací. Uvedená podmínka bude
zakotvena v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
2) Rovněž budou splněny povinnosti stanovené v příloze č.1, ustanovení bodu B.2.11
vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, tj. bude řešena ochrana
stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, včetně návrhu ochrany staveb před
hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech
staveb byly dodrženy hygienické limity hluku dané nařízením. Uvedená podmínka bude
zakotvena v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Vyhodnocení SO.2:
S2 – Pro plochy individuálního bydlení (BI) a plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ)
budou do textové části – výrok, kapitoly f) doplněny obě stanovené podmínky pro využití
těchto ploch.

f) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Územní plán obce Únějovice je řešen v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky Ministerstva pro místní
rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
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a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkcí lesa na katastru obce Únějovice vychází z návrhu územního
plánu vypracovaného v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je
řešeno v souladu s ustanovením zákona č. 334/992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a metodického pokynu MŽP ze dne 2.6.1996, č.j.
00LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
V potřebném rozsahu bylo využito společné metodické doporučení odboru územního
plánování MMR a odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.
Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl výkres grafické části vlastního
ÚP Hlavní výkres M 1:5000 .
Údaje ke zpracování přílohy byly převzaty z dokumentů poskytnutých obcí, pořizovatelem, to
je MěÚ Domažlice, a vycházeno bylo z již vypracovaných ÚAP pro územní plán. Podrobné
údaje o pozemcích byly převzaty z katastru nemovitostí a veřejně dostupných statistických
údajů.
Vlivy na zemědělský půdní fond vzhledem k rozsahu navržených záborů lze charakterizovat
jako zanedbatelné. Všechny navržené zábory jsou určeny pro zástavbu a to především pro
zástavbu pro individuelní bydlení.
Ve struktuře odnímaného zemědělského půdního fondu převládá zábor travních porostů
3,0254 ha nad záborem orné půdy 1,4995 ha.
Ve struktuře odjímané zemědělské půdy dle tříd ochrany je zábor ZPF situovaný většinou na
nekvalitní zemědělskou půdu IV. a V. třídy ochrany.
Navrhované změny v rozsahu a organizaci zemědělské půdy sebou neponesou žádné
významné ovlivnění ve vztahu ke stavu životního prostředí.
Rozsahem záborů nedojde v řešené oblasti k výrazně negativní změně v krajině,
nepředpokládá se významný vliv na skladbu územního systému ekologické stability. krajiny
zejména za předpokladu, bude-li realizován návrh územního systému ekologické stability
území.
Navržené zábory řeší pozemky zahrnuté do zemědělského půdního fondu, druhově
převládá zábor pozemků vedených dle KN jako orná půda vzniklá přeměnou
záhumenkových ploch původně travnatých s ovocnými sady na ornou půdu. V menším
rozsahu zasahují zábory do trvalých travních porostů.
Veškeré zábory zemědělské půdy navazují na sídlo. Zábory uvedené v návrhu územního
plánu vychází z potřeby rozvoje obce a ze skutečnosti, že v zastavěném území obce se
nenachází dostatek ploch využitelných pro novou výstavbu.
Pro rozvoj sídla byly voleny plochy tak, aby došlo k co nejšetrnějším zásahům do organizace
zemědělského půdního fondu. Zábory zemědělské půdy jsou omezeny na plochy těsně
přiléhající k sídlu. Rozvojové plochy sídla svým členěním odpovídají příslušným
požadovaným funkcím závislým na komplexu hledisek a podmínek daných současnou i
budoucí urbanistickou strukturou území. Podstatné svou rozlohou jsou plochy určené
územním plánem pro bydlení.
Jejich plošná kapacita odpovídá předpokládaným
požadavkům kladeným zastupitelstvem na rozvoj sídla.
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Zatřídění je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP č. 48/2011 ze dne 22.2.2011 o stanovení
tříd ochrany.
Převážná část záborů zasahuje půdy ochranné třídy III., minimálně IV. ochrany, to je půdy
s průměrnou funkcí produkční a s průměrnými charakteristikami pro ochranu vod.
Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) jsou uváděny z map BPEJ aktualizovaných
(zdroj: pozemkový úřad ).
Hranice současného zastavěného území obce je znázorněna v hlavním výkresu. Hranice
držby jednotlivých pozemků jsou součástí všech výkresů. Za podklad byla zvolena mapa
evidence nemovitostí. V návrhu územního plánu jsou u vybraných ploch zařazených do
záborových ploch u pozemků čísla bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Systém polních i lesních cest je návrhem územního plánu v podstatě ponecháván tak, jak
odpovídá současnosti. Tento systém je vyhovující pro obsluhu zemědělsky využívaných
pozemků i lesů.

g) stanovisko krajského úřadu § 50 odst. 5
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí ve stanovisku ze dne 30.3.2011,
č.j. ŽP/3148/11 nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Únějovice
z hlediska na životní prostředí.

h) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
Požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na ÚP na udržitelný rozvoj z hlediska životního
prostředí nebyl dotčeným orgánem požadován, a proto nebylo zpracováno.

i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Obec Únějovice (450 - 473 m n.m.) se nachází 15 km východně od Domažlic. V obci je 76
trvale bydlících obyvatel. Neplánuje se výstavba obytných objektů, v roce 2015 se
předpokládá 50 obyvatel. Recipientem je potok Merklínka. Obec Únějovice se nenachází v
chráněné krajinné oblasti.
První písemná zmínka je z roku 1379. Obec Únějovice leží 3 km jižně od obce Koloveč a 15
km severovýchodně od okresního města Domažlice. Jádro obce je situováno na úpatí vrchu
Terezín, na jihu tvoří hranice obce hladina rozlehlého Únějovického rybníka. Nachází se v
nadmořské výšce 458 m n. m. o celkové rozloze 393 ha. Dříve obec spadala pod MNV
Chocomyšl v roce 1980 byla integrována pod MNV Koloveč. Po sametové revoluci v roce
1989 se stala samostatnou obcí s místní obecní samosprávou.
Ze statistických údajů je zřejmé, že hlavní úbytek obyvatel nastal po druhé světové válce což
bylo způsobeno odchodu obyvatel do průmyslových oblastí státu a osidlování pohraničních
obcí. Další trend poklesu 70. a 80. let minulého století byl zapříčiněn tím, že obyvatelstvo
stárlo a nebyl žádný příliv nových a mladých obyvatel. K nárůstu počtu obyvatel došlo až v
roce 2008 kdy se k trvalému pobytu do Únějovic přihlásilo přes 20 obyvatel z obce
Chocomyšl, neboť jejich nemovitosti leží v katastrálním území obce Únějovice.
V roce 2009 se nachází v obci Únějovice 63 nemovitostí z toho je 35 trvale obydlených a 28
objektů rekreačních. Poměrně velkému počtu rekreačních objektů a jejich majitelům vděčí
obec za to, že ráz obce byl zachován, nemovitosti jsou ve velmi dobrém stavu a nejsou zde
opuštěné a vybydlené domy.
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Odůvodnění přijatého řešení nepředpokládá žádné důsledky ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území nedochází k žádnému rozporu
Základní koncepce rozvoje řešeného území vychází z respektování hlavního
zastavěného území obce.
Koncepce rozvoje budování obce musí navázat na tradice, kulturní, architektonický a
urbanistický odkaz minulosti.
Nové rozvojové plochy byly navrženy na základě důkladné znalosti tak, aby chránily
původní strukturu obce.
Území plán Únějovice respektuje původní historický vývoj obce. Zachovává a rozvíjí
urbanistickou strukturu – půdorysné členění zastavěných území, základní dopravní
strukturu a základní členění území podle převažujícího využití. Urbanistická struktura
obce je založena na schématu ulicově řešeného návrhu, kde hlavní komposiční osu
tvoří cesta směřující sever – východ, v místech, kde se na ní napojuje ze západu
vedoucí komunikace, se nachází menší náves, nikterak neřešena, tvořena pouze
plochou komunikace a uprostřed umístěnou kaplí. Obec ve svém návrhu vývoje se
rozrůstá právě hlavním kompozičním směrem, tedy západ - východ. Územní plán
vytváří optimální podmínky pro zabezpečení plnohodnotného kvalitního venkovského
prostředí.
Ochrana architektonických a urbanistických hodnot, ochrana přírody a krajiny a
ostatních limitů je v návrhu územního plánu Únějovice plně respektována. Pod
pojmem architektonické a urbanistické hodnoty se v rámci územního plánu Únějovice
rozumí skutečnost, že převažující charakter současné zástavby je zastoupen objekty
s podélnou půdorysnou osou, s níž je rovnoběžná osa sedlové střechy. Převažující
charakter současné zástavby je zastoupen objekty s podélnou půdorysnou osou,
s níž je rovnoběžná osa sedlové střechy. Převážná část stávajících objektů
nacházejících se ve středu obce směřuje svojí podélnou osou k obslužné komunikaci.
Objekty jsou jednopodlažní, s obytným podkrovím. Objekty jsou umístěny se snahou
co nejblíže příjezdové komunikaci tak, že se přimykají k jedné z hranic pozemku a
vytváří tak prostor pro průjezd do zadních částí parcely. Vůči komunikaci jsou
umístěny tak, že vytváří prostor pro typickou zahrádku. Obec Únějovice doložena r.
1379. Gotická tvrz z 15. stol. přebudována v 16. stol. na renesanční sídlo, po
připojení k chudenickému panství upravena r. 1723 na sýpku v bývalém panském
dvoře. Na návsi pseudogotická kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1868 se zvonicí ve
štítě. K objektům architektonicky a historicky cenným, určující historický charakter
obce patří budova bývalé sýpky na pozemku stp. 36/5 (bez č.p./č.e.), budova
vesnické usedlosti č.p. 4 na pozemku stp. 36/1, budova vesnické usedlosti na
pozemku stp. 20 (bez č.p./č.e.) a objekt kaple na pozemku stp. 42 (bez č.p./č.e.),
roubené objekty č.e. 8, čp. 47). Je nutné tyto objekty respektovat a ochránit kulturně –
historický význam území s relikty původní lidové architektury. Dané území lze
kulturně – historického hlediska považovat za velmi významné. V lokalitě se
nacházejí dochované relikty původní lidové architektury. Objekt sýpky vznikl
pravděpodobně přestavbou z původní středověké tvrze. Pseudogotická sýpka nyní
utváří charakter návsi. U všech objektů lze předpokládat, že by se mohli stát součástí
návrhu na prohlášení za nemovitou kulturní památku.
V obci není vyhlášeno památkově chráněné území ani jejich ochranná pásma. Nelze
však vyloučit možnost archeologických nálezů při provádění zemních prací. Proto je
nutné postupovat dle zákona O památkové péči, zejména dodržovat oznamovací
povinnost stavebníka, již od doby přípravy stavby.
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Pro rozvoj sídla byly voleny plochy tak, aby došlo k co nejšetrnějším zásahům do
organizace zemědělského půdního fondu a aby zábory zemědělské půdy byly co
nejmenší. Rozvojové plochy sídla svým členěním odpovídají příslušným
požadovaným funkcím závislým na komplexu hledisek a podmínek daných
současnou i budoucí urbanistickou strukturou území. Podstatné rozlohou jsou plochy
určené územním plánem pro bydlení. Jejich plošná kapacita odpovídá
předpokládaným požadavkům rozvoje vlastního sídla.
Řešeným územím dnes prochází cyklo trasa, ÚP ve svém řešení podporuje stávající
stav cest a tras, které jsou využívány pro propojení míst atraktivních z hlediska
cestovního ruchu, pěší turistiky a cykloturistiky. ÚP zohledňuje stávající funkční
propojení a ve svém řešení jej podporuje.
Detailně vymezený Plán ÚSES obce Únějovice je ve veřejném zájmu. Chybějící
(resp. nefunkční) úseky vymezeného Plánu ÚSES jsou zahrnuty do veřejně
prospěšných opatření (VPO). V rámci těchto opatření jsou řešeny i podmínky pro
preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.)
Obec Únějovice nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. 13 % obyvatel je
zásobována z místního vodovodu pod správou sdružení občanů. Ostatní obyvatelé
používají domovní studny. V obci Únějovice navrhujeme výstavbu vodovodu pro
veřejnou potřebu. Obec bude zásobena z navrhovaného vodojemu Chocomyšl 2x10
m3 (490,20/488,00 m n.m.). Rozvodná vodovodní síť je navržena z plastových trub
DN 72 délky 1,3 km a DN 90 délky 0,95 km. Přípojek bude 20 kusů v celkové délce
0,12 km. Realizace se předpokládá po roce 2015. Obec Únějovice má částečně
vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je, po předčištění v septicích, napojeno
cca 54 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku cca
1,4 km. Vybudována je v různých časových obdobích z betonových trub DN 300, DN
400 a DN 600, místy nedostatečně těsněná, svým stavebním provedením nevyhovuje
plně současným normám. Odpadní vody jsou zaústěny čtyřmi výustěmi do rybníka,
kterým protéká Merklínský potok, jedním přímo do potoka. Jedna stoka je vedena
před vyústěním přes sedimentační nádrž. V současné době je nutné dodělat vyústění
kanalizace až do vod povrchových a do té doby nepřipouštět napojování dalších
nemovitostí. Odpadní vody kanalizace jsou do vodního toku vypouštěny v souladu
s platnou legislativou. Odpadní vody od 46 % obyvatel jsou zachycovány
v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky.
Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu, recipientem je potok
Merklínka.
U nových staveb bude odkanalizování řešeno přes domovní ČOV do nově
vybudované veřejné kanalizace v obci. V případě, že není technicky možné se napojit
do veřejné kanalizace či povrchové vodoteče, bude odkanalizování řešení pomocí
jímky na vyvážení.
Dešťové vody budou akumulovány pro další využití nebo zasakovány na pozemku
vlastníka nemovitosti.
S ohledem na velikost obce Únějovice není investičně a provozně výhodné budovat
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace
odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s
biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem
doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo
rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Toto
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řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody
akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce
Chocomyšl.
Nově vzniklé plochy zastavitelného území jsou umístěny tak, aby navazovali na
stávající zástavbu, nachází se především na západním a východním okraji
zastavěného území obce. Tato nová poloha umístění zároveň navazuje na stávající
dopravní infrastrukturu, čímž se omezuje vznik nových satelitních obytných lokalit
vyvolávajících nadměrné infrastrukturní investice. Nově vzniklé plochy zastavitelného
území citlivě navazují na stávající plochy s rozdílným způsobem využití, a tak vytváří
ucelený útvar s ohledem na místní podmínky a preferované funkce území
Územní plán Únějovice řeší především nově vzniklé plochy zastavitelného území,
Veškeré plochy navazují na sídlo na hranice zastavěného území, tyto plochy jsou
odpovědí na danou situaci a vychází z potřeby rozvoje obce a ze skutečnosti, že
v zastavěném území obce se nenachází dostatek ploch využitelných pro novou
výstavbu. Nově navržené plochy zastavitelného území se omezují především pro
individuelní zástavbu pro realizaci čistého bydlení. Takto koncipované umístění
nikterak nemá vliv na krajinu, krajinný rád, nikterak nezasahuje do volné krajiny a
tudíž nemění přirozené osy a dominanty krajiny, krajinné dominanty, veduty a
ohraničující horizonty.
ÚP Únějovice neuvažuje s návrhem sporných liniových dopravních staveb, jsou zcela
využívány stávající a existující dopravní stavby. ÚP zcela ve svém řešení vylučuje
umístění zdrojů možné kontaminace území při zaplavení vodou. V rámci zlepšení
retenčních vlastností krajiny jsou navrženy zatravněné plochy podél vodotečí, které
zároveň slouží i jako protierozní prvek, návrh těchto prvků je v souladu s navrženým
ÚSES. Detailně vymezený Plán ÚSES obce Únějovice je ve veřejném zájmu.
Současný stav dostatečně vhodně zajišťuje podmínky pro bezkolizní převedení
povodňového nebezpečí, což podporuje skutečnost existence vodních ploch v obci
sloužící jako vodní nádrže.
Aktuálně přítomné systémy ES v posloupnosti od nadregionální úrovně (NR) k
regionální (R) a lokální úrovni (L) byly v širším zájmovém území prostorově
provázány a vytvářejí logický systém ES vymezený výhradně na ekosystémovém
základě (biotopovém či stanovištním). V řešeném území byly proto naznačeny
návaznosti do všech sousedních území.
ÚSES je zpracován v podrobnosti Plánu ÚSES na aktuální krajinná rozhraní, hranice
pozemků KN a na prostorové rozdělení lesa (lesnický detail).
Detailně vymezený Plán ÚSES obce Únějovice je ve veřejném zájmu. Chybějící
(resp. nefunkční) úseky vymezeného Plánu ÚSES jsou zahrnuty do veřejně
prospěšných opatření (VPO).
Přírodní (funkční) skladebné části ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou
nezastavitelným územím. Biocentra jsou výhradně plochy přírodní. V biokoridorech
se připouštějí některé překryvné funkce, např. příčné vedení liniových staveb
(dopravní a inženýrské sítě) nebo umístění drobných technických objektů, případně
menších ČOV apod.
Regionální úroveň ÚSES
Tato následující vyšší hierarchická úroveň se na řešeném území obce Únějovice
rovněž nevyskytuje. Nejbližší biokoridor regionálního významu (RBK) mezofilního
bučinného typu (MB) probíhá na sousedním k.ú. Bezpravovice po zalesněném hřbetu
Kouřim-Bolfánek
Lokální úroveň ÚSES
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Lokální systémy ES, a to jak hygrofilní, tak i mezofilní, doplňují vesměs sítě vyšších
hierarchií v širším území do požadované základní prostorové skladby (tj. do sítě
s prostorovou buňkou kolem 2 km). Tučně zvýrazněné části těchto systémů ES se
nacházejí na řešeném území.
Přehled vymezených hygrofilních systémů ES:
(RK řeky Úhlavy v Dolanech – potok Poleňka – potok Dubovka – RK 220, sedlo pod
Suchou horou) – potok Merklínka – (RBK řeky Radbuzy ve Stodě);
s jednou odbočkou:
potok Merklínka, Únějovický rybník – „Únějovický“ potok – sedlo pod Tereziným
vrchem – Dravý potok – RK 218, říčka Zubřina v Osvračíně);
„Všepadelský“ potok – „Kouřimský“ potok – (RK 219, sedlo Černíkov –
Černíkovský potok – potok Poleňka).
Na křížení těchto mokřadních lokálních systémů ES s mezofilními lokálními a
regionálními systémy ES bučinného typu byla ve snížených a střídavě
zamokřovaných sedlech vymezena lokální biocentra smíšeného typu, tj. biocentra
obsahující mezofilní i hygrofilní biotopy.
Tyto vymezené systémy ES jsou na zatravněných údolnicích vodních toků aktuálně
většinou jen málo až částečně funkční (degradované vlhké louky, regulované a
opevněné vodoteče). Pouze velmi vzácně se zde v depresích dochovaly mokřadní
ekosystémy a fragmenty olšových lužních lesíků se střední až vysokou ES (obvykle
jsou nahraženy topolovými výsadbami). Drobné vlásečnicové přítoky jsou ve volné
krajině i v zastavěném území sídel obvykle regulované nebo i zakryté. Některé
zamokřované části údolních niv na orné půdě jsou nefunkční – tyto údolnice s
vodními toky bude nezbytné komplexně revitalizovat.
Přehled vymezených mezofilních systémů ES:
(RBC Herštejn – Úlíkovská hora, 709m – sedlo pod Kněžskou hůrkou – Velká skála,
650m) – Holý vrch, 524m – sedlo pod Tereziným vrchem – Terezin vrch, 519m –
RK 219, kóta Radlice, 604m); modální systém vymezený centrální částí území na
zalesněném hřbetu mezi dvěma regionálními biokoridory;
(Velká skála, 650m – údolí Merklínky pod Všepadly) – kóta 549, „U školy“ – (RK
219, kóta Na Kamejkách, 615m); kontrastně-modální systém byl vymezen podél jižní
hranice řešeného území.
Na křížení mezofilních bučinných lokálních biokoridorů s mokřadními systémy lokální
hierarchie v údolních nivách byla vložena lokální biocentra smíšeného typu, tj.
biocentra obsahující mezofilní i hygrofilní biotopy.
Tyto mezofilní lokální systémy ES jsou v lesních porostech převážně jen částečně
funkční (kulturní lesy s příměsí buku) a jen místy až plně (optimálně) funkční (přírodní
lesní biotopy suťových lesů a doubrav). Některé úseky těchto mezofilních systémů
propojené v zorněných svazích po potenciálních stanovištích bučin jsou nefunkční.
LBK byly vymezeny podél polních cest nebo na rozhraní obhospodařovaných
pozemků (tyto chybějící úseky LBK bude nutno vymezit a doplnit zde dřevinné
porosty podle stanovištních podmínek).
Podpůrná síť lokálního ÚSES
Základní síť ES byla na území obce Únějovice doplněna podpůrným systémem
interakčních prvků (IP) a významných krajinných prvků (VKP navržené) z důvodu
zachování významné krajinné zeleně nebo přírodních biotopů v intenzivně využívané
zemědělské krajině.
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Na území obce Únějovice a v jeho nejbližším navazujícím okolí byl územní systém
ekologické stability, vymezený již poměrně dávno podle Generelu MÚSES (Sklenička
et al. 1993), koncepčně revidován a upřesněn pro další potřeby územně plánovacích
dokumentací (Hájek, Sláma 2012). Aktualizace byla zpracována v podrobnosti Plánu
ÚSES na aktuální krajinná rozhraní, hranice pozemků KN a lesnický detail (tzn. v
souladu s měřítkem nového územního plánu). V širším okolí řešeného území musela
být vytvořena zcela nová koncepce ÚSES s provázáním všech aktuálně přítomných
systémů ES v posloupnosti od nadregionální úrovně (NR) k regionální (R) a dále k
lokální úrovni (L), a to tak, aby tvořily logický systém ES vymezený výhradně na
ekosystémovém (biotopovém) základě s metodickým požadavkem dodržení
příbuznosti biotopů propojovaných do systému ES.
Vzhledem k velmi omezenému rozsahu řešeného území a značně zastaralému
Generelu ÚSES s mnoha metodickými vadami a odlišným zpracováním od
republikové koncepce vyšší hierarchie ÚSES musel být nový koncepční návrh
vymezen v podstatně širších vazbách i na všechna sousední katastrální území, kde
revize a aktualizace Generelu ÚSES do podrobnosti Plánu ještě neproběhla nebo
nebyla zpracována v dostečné podrobnosti pro územní plán (ORP Domažlice: obce
Kanice, Koloveč a Chocomyšl; ORP Klatovy: obec Chudenice). Plán ÚSES Únějovice
navazuje na Plán ÚSES sousední obce Všepadly (Hájek, Sláma 2012).
V rámci námitky vzniklé na základě veřejného projednání ÚP byla upravena velikost
lokálního biokoridoru v rozsahu dohody a schématu, které vyplynulo na opakovaném
veřejném projednání návrhu ÚP Únějovice. V severní části bude procházet LBK
DO040- DO045 v minimální šíři 15m.
Tento lokální biokoridor je mezofilního bučinného typu a jeho cílovým funkčním
stavem je dřevinný porost vysoké krajinné zeleně resp. KZ v min šířce 15m od silnice
k bývalému náhonu. Na zbytkové ploše byl v novém vymezení ÚP ponechán trvalý
travní porost (NP), nicméně může tam být výhledově umístěn i KZ z důvodu, pokud
by bylo problematické tento úsek travního porostu (NP) udržovat Není zde však
přípustná zástavba, protože by nemohlo dojít k realizaci LBK a zaniklo by tak
propojení do kombinovaného LBC DO040, ve kterém se kříží lesní a mokřadní
systémy ekologické stability.
Veškeré plochy zastavitelného území navazují na sídlo na hranice zastavěného
území. Nově navržené plochy zastavitelného území se omezují především pro
individuelní zástavbu pro realizaci čistého bydlení. Takto koncipované umístění
nikterak nemá vliv na krajinu, krajinný rád, nikterak nezasahuje do volné krajiny a
tudíž nemění přirozené osy a dominanty krajiny, krajinné dominanty, veduty a
ohraničující horizonty. Zcela je nepřípustné v rámci zalesněných ploch umisťovat
zařízení, veškeré činnosti, stavby narušující hlavní využití a přípustné využití (rodinné
domy, objekty rekreace, objekty výroby), není možné zde řešit stavby, zařízení a
opatření pro těžbu nerostů a veřejnou dopravní infrastrukturu.
Podle vizuálních a terénních průzkumů nešlo ke zjištění zanášení Únějovického
rybníka a tudíž se neuvažuje o navržení opatření. Plocha v prostoru u kaple a sýpky
byla určena jako plocha veřejného prostranství a definována tak, že může sloužit k
různým veřejným aktivitám. ÚP plán vymezuje plochy bydlení individuálního a
rekreace, tyto nově navržené plochy svým umístěním dotváří ucelený charakter
zástavby obce, navazují na stávající komunikace, podél nichž jsou v přijatelné míře
umístěny.
ÚP plán vymezuje plochy bydlení individuálního, rekreace a zemědělské, tyto nově
navržené plochy svým umístěním dotváří ucelený charakter zástavby obce, navazují
na stávající komunikace, podél nichž jsou v přijatelné míře umístěny. Návaznost nově
navržených zastavitelných ploch na dopravní komunikace je podmíněna dostupností
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a jejich obslužností. Především pro plochy bydlení individuálního jsou jasně
stanoveny regulativy jako výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků
v plochách atd. Po prověření sítě místních a účelových komunikací se shledala
dostatečnost současného stavu s ohledem na potřeby zemědělství, lesního
hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky. Jsou navrženy vhodné liniové výsadby
kolem místních a účelových komunikací, počítá se s liniovým zatravněním a
výsadbou v rámci historické třešňové aleje na východni straně k.ú a dubové aleje na
východní straně Únějovického rybníka. V záplavovém území toku Merklinka nebudou
navrhovány zastavitelné plochy.
Po prověření potřeby řešení dopravy v klidu se určilo řešit dopravu v klidu na
jednotlivých pozemcích RD. Zároveň byla prověřena síť účelových a místních
komunikací a s ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky
a pěší turistiky nebyla shledána nutnost doplnit současný stav. Byl prověřen systém
odkanalizování v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
Zásobování elektrickou energií bylo vyhodnoceno s ohledem na návrh zastavitelných
ploch, prověření prodloužení vzdušného vedení NN a VN el. energie dle UAP nebylo
shledáno jako potřebné, není s ním v ÚP počítáno. V Rámci nakládání s odpady jsou
navrhovány plochy skládky komunálního odpadu. Je respektován stávající systém
nakládání s odpady, tj. svozem na určenou lokalitu mimo řešené území.
Prvky spadající do ochrany a rozvoje hodnot území jako objekty architektonicky a
historicky cenné, určující historický charakter obce, kam patří budova bývalé sýpky
na pozemku stp. 36/5 (bez č.p./č.e.), budova vesnické usedlosti č.p. 4 na pozemku
stp. 36/1, budova vesnické usedlosti na pozemku stp. 20 (bez č.p./č.e.) a objekt
kaple na pozemku stp. 42 (bez č.p./č.e.), roubené objekty č.e. 8, čp. 47. Je nutné tyto
objekty respektovat a ochránit kulturně – historický význam území s relikty původní
lidové architektury. Dále mezi cenné hodnoty řešeného území patří Pastýřova hruška
– památný strom, dubová alej na východní straně Únějovického rybníka, třešňová alej
na východní hranici k.ú. s obcí Chocomyšl a zalesněné vrcholy kup a kuželů ve volné
krajině. V rámci zlepšení retenčních vlastností krajiny jsou navrženy zatravněné
plochy podél vodotečí, které zároveň slouží i jako protierozní prvek, návrh těchto
prvků je v souladu s navrženým ÚSES.
Předpokládané důsledky vyhodnocení vlivů zástavby v jednotlivých lokalitách a
případné nerespektování požadavků a podmínek dotčených orgánů nemá podstatný
vliv na životní prostředí v obci Únějovice. Při návrhu územního plánu byla
respektována původní koncepce obce a její přirozený rozvoj. Celkově návrh
územního plánu plně respektuje stávající plochy zeleně a snaží se je citlivě doplnit
v rámci doplňkové zeleně, ochranných pásem a v rámci plného respektování
stávajících biocenter a biokoridorů.
Po projednání Zadání ÚP nebyly stanoveny žádné připomínky pro Návrh ÚP.
Z pohledu udržitelného rozvoje území jsou veškeré rozvojové plochy řešeny s
ohledem na posílení požadovaných funkcí v obci a zároveň jsou zvoleny tak, aby byl
zachován původní charakter obce i krajiny.
Návrhové plochy bydlení se snaží zachovat stávající charakter obce.
Územní plán plně respektuje jednotlivá dosud vydaná stanoviska dotčených orgánů
životního prostředí.
Urbanistická koncepce řešeného území je vyjádřena jednoznačně ve výkresové části.
Jedná se především o celkovou skladbu a uspořádání základních ploch s rozdílným
způsobem využití v řešeném katastrálním území
Rozvoj bydlení je na úrovni územního plánu zabezpečen rozšířením nabídky nových
stavebních pozemků určených pro bydlení
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Z hlediska vzájemné investiční a rozvojové podmíněnosti a časové následnosti byla
stanovena etapizace výstavby v návrhových lokalitách určující podmínky pro správní
rozhodování a rozhodování o rozvoji obce. Na základě požadavků pořizovatele byla
stanovena etapizace území. Pro etapizaci – stanovení pořadí zástavby, byly
navrženy dvě etapy. První etapa obsahuje všechna navržená zastavitelná území
katastrálního území obce Únějovice kromě zastavitelného území Z4 a západní části
zastavitelného území Z1 (přesná definice a poloha vyznačena ve výkrese č. 1.).
Druhá etapa výstavby zahrnuje právě zmíněné zastavitelné území Z4 a západní část
zastavitelného území Z1. Lokality, které byly určeny pro druhou etapu výstavby, svojí
polohou nenavazují v těsném napojení na zastavěné území obce Únějovice.
Zastavitelná území v první etapě svojí polohou těsně navazují na stávající zastavěné
území obce, proto je zde snaha zajistit rozvoj obce a nabídnout mladým lidem
možnosti k trvalému bydlení v obci. Vzhledem k velikosti obce Únějovice a snaze
vytvořit atraktivní prostředí pro nové obyvatele obce ÚP zařadil většinu zastavitelných
ploch do první etapy výsavby. Všechny lokality nově navrhovaného zastavitelného
území jsou umístěny v návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu, nejedná
se o izolované lokality.
Odůvodnění přijatého řešení nepředpokládá žádné důsledky ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území nedochází k žádnému rozporu
Základní koncepce rozvoje řešeného území vychází z respektování hlavního
zastavěného území obce.
Koncepce rozvoje budování obce musí navázat na tradice, kulturní, architektonický a
urbanistický odkaz minulosti.
Nové rozvojové plochy byly navrženy na základě důkladného projednání tak, aby
chránily původní strukturu obce.
Ochrana architektonických a urbanistických hodnot, ochrana přírody a krajiny a
ostatních limitů je v návrhu územního plánu Únějovice plně respektována.
V obci není vyhlášeno památkově chráněné území ani jejich ochranná pásma. Nelze
však vyloučit možnost archeologických nálezů při provádění zemních prací. Proto je
nutné postupovat dle zákona O památkové péči, zejména dodržovat oznamovací
povinnost stavebníka, již od doby přípravy stavby.
Pro rozvoj sídla byly voleny plochy tak, aby došlo k co nejšetrnějším zásahům do
organizace zemědělského půdního fondu a aby zábory zemědělské půdy byly co
nejmenší. Rozvojové plochy sídla svým členěním odpovídají příslušným
požadovaným funkcím závislým na komplexu hledisek a podmínek daných
současnou i budoucí urbanistickou strukturou území. Podstatné rozlohou jsou plochy
určené územním plánem pro bydlení Jejich plošná kapacita odpovídá
předpokládaným požadavkům rozvoje vlastního sídla.

Územní systémy ekologické stability
Aktuálně přítomné systémy ES v posloupnosti od nadregionální úrovně (NR) k regionální (R)
a lokální úrovni (L) byly v širším zájmovém území prostorově provázány a vytvářejí logický
systém ES vymezený výhradně na ekosystémovém základě (biotopovém či stanovištním). V
řešeném území byly proto naznačeny návaznosti do všech sousedních území.
ÚSES je zpracován v podrobnosti Plánu ÚSES na aktuální krajinná rozhraní, hranice
pozemků KN a na prostorové rozdělení lesa (lesnický detail).
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Vyšší hierarchie ÚSES, tj. nadregionální a regionální úrovně, byly vymezeny podle
celorepublikové koncepce založené v ÚTP NRaR ÚSES ČR (Bínová et al. 1996) a podle
Generelu Regionálního ÚSES Plzeňského kraje (Hájek, Bílek 2005) resp. v souladu se ZÚR
Plzeňského kraje (2008). Vyšší hierarchie ÚSES, tj. nadregionální a regionální úroveň, se na
řešeném území nevyskytují. Provázání lokálních systémů ES na vyšší hierarchii ÚSES bylo
proto řešeno v širších vazbách.
Detailně vymezený Plán ÚSES obce Únějovice je ve veřejném zájmu. Chybějící (resp.
nefunkční) úseky vymezeného Plánu ÚSES jsou zahrnuty do veřejně prospěšných opatření
(VPO).
Přírodní (funkční) skladebné části ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastavitelným
územím. Biocentra jsou výhradně plochy přírodní. V biokoridorech se připouštějí některé
překryvné funkce, např. příčné vedení liniových staveb (dopravní a inženýrské sítě) nebo
umístění drobných technických objektů, případně menších ČOV apod.
Nadregionální úroveň ÚSES
Tato nejvyšší hierarchická úroveň se na řešeném území obce Únějovice nevyskytuje.
Regionální úroveň ÚSES
Tato následující vyšší hierarchická úroveň se na řešeném území obce Únějovice rovněž
nevyskytuje. Nejbližší biokoridor regionálního významu (RBK) mezofilního bučinného typu
(MB) probíhá na sousedním k.ú. Bezpravovice po zalesněném hřbetu Kouřim-Bolfánek
Lokální úroveň ÚSES
Lokální systémy ES, a to jak hygrofilní, tak i mezofilní, doplňují vesměs sítě vyšších
hierarchií v širším území do požadované základní prostorové skladby (tj. do sítě
s prostorovou buňkou kolem 2 km). Tučně zvýrazněné části těchto systémů ES se nacházejí
na řešeném území.
Přehled vymezených hygrofilních systémů ES:
(RK řeky Úhlavy v Dolanech – potok Poleňka – potok Dubovka – RK 220, sedlo pod Suchou
horou) – potok Merklínka – (RBK řeky Radbuzy ve Stodě);
s jednou odbočkou:
potok Merklínka, Únějovický rybník – „Únějovický“ potok – sedlo pod Tereziným
vrchem – Dravý potok – RK 218, říčka Zubřina v Osvračíně);
„Všepadelský“ potok – „Kouřimský“ potok – (RK 219, sedlo Černíkov – Černíkovský
potok – potok Poleňka).
Na křížení těchto mokřadních lokálních systémů ES s mezofilními lokálními a regionálními
systémy ES bučinného typu byla ve snížených a střídavě zamokřovaných sedlech vymezena
lokální biocentra smíšeného typu, tj. biocentra obsahující mezofilní i hygrofilní biotopy.
Tyto vymezené systémy ES jsou na zatravněných údolnicích vodních toků aktuálně většinou
jen málo až částečně funkční (degradované vlhké louky, regulované a opevněné vodoteče).
Pouze velmi vzácně se zde v depresích dochovaly mokřadní ekosystémy a fragmenty
olšových lužních lesíků se střední až vysokou ES (obvykle jsou nahraženy topolovými
výsadbami). Drobné vlásečnicové přítoky jsou ve volné krajině i v zastavěném území sídel
obvykle regulované nebo i zakryté. Některé zamokřované části údolních niv na orné půdě
jsou nefunkční – tyto údolnice s vodními toky bude nezbytné komplexně revitalizovat.
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Přehled vymezených mezofilních systémů ES:
(RBC Herštejn – Úlíkovská hora, 709m – sedlo pod Kněžskou hůrkou – Velká skála, 650m) –
Holý vrch, 524m – sedlo pod Tereziným vrchem – Terezin vrch, 519m – RK 219, kóta
Radlice, 604m); modální systém vymezený centrální částí území na zalesněném hřbetu mezi
dvěma regionálními biokoridory;
(Velká skála, 650m – údolí Merklínky pod Všepadly) – kóta 549, „U školy“ – (RK 219, kóta
Na Kamejkách, 615m); kontrastně-modální systém byl vymezen podél jižní hranice řešeného
území.
Na křížení mezofilních bučinných lokálních biokoridorů s mokřadními systémy lokální
hierarchie v údolních nivách byla vložena lokální biocentra smíšeného typu, tj. biocentra
obsahující mezofilní i hygrofilní biotopy.
Tyto mezofilní lokální systémy ES jsou v lesních porostech převážně jen částečně funkční
(kulturní lesy s příměsí buku) a jen místy až plně (optimálně) funkční (přírodní lesní biotopy
suťových lesů a doubrav). Některé úseky těchto mezofilních systémů propojené v zorněných
svazích po potenciálních stanovištích bučin jsou nefunkční. LBK byly vymezeny podél
polních cest nebo na rozhraní obhospodařovaných pozemků (tyto chybějící úseky LBK bude
nutno vymezit a doplnit zde dřevinné porosty podle stanovištních podmínek).
Podpůrná síť lokálního ÚSES
Základní síť ES byla na území obce Únějovice doplněna podpůrným systémem interakčních
prvků (IP) a významných krajinných prvků (VKP navržené) z důvodu zachování významné
krajinné zeleně nebo přírodních biotopů v intenzivně využívané zemědělské krajině.
Na území obce Únějovice a v jeho nejbližším navazujícím okolí byl územní systém
ekologické stability, vymezený již poměrně dávno podle Generelu MÚSES (Sklenička et al.
1993), koncepčně revidován a upřesněn pro další potřeby územně plánovacích dokumentací
(Hájek, Sláma 2012). Aktualizace byla zpracována v podrobnosti Plánu ÚSES na aktuální
krajinná rozhraní, hranice pozemků KN a lesnický detail (tzn. v souladu s měřítkem nového
územního plánu). V širším okolí řešeného území musela být vytvořena zcela nová koncepce
ÚSES s provázáním všech aktuálně přítomných systémů ES v posloupnosti od nadregionální
úrovně (NR) k regionální (R) a dále k lokální úrovni (L), a to tak, aby tvořily logický systém
ES vymezený výhradně na ekosystémovém (biotopovém) základě s metodickým
požadavkem dodržení příbuznosti biotopů propojovaných do systému ES.
Vzhledem k velmi omezenému rozsahu řešeného území a značně zastaralému Generelu
ÚSES s mnoha metodickými vadami a odlišným zpracováním od republikové koncepce vyšší
hierarchie ÚSES musel být nový koncepční návrh vymezen v podstatně širších vazbách i na
všechna sousední katastrální území, kde revize a aktualizace Generelu ÚSES do
podrobnosti Plánu ještě neproběhla nebo nebyla zpracována v dostečné podrobnosti pro
územní plán (ORP Domažlice: obce Kanice, Koloveč a Chocomyšl; ORP Klatovy: obec
Chudenice). Plán ÚSES Únějovice navazuje na Plán ÚSES sousední obce Všepadly (Hájek,
Sláma 2012).
Podklady a jejich hodnocení:
Sklenička P., Jebavý M., Jehlička J., Sklenička J. (1993): Generel lokálního ÚSES k.ú. Chocomyšl,
Zichov, Koloveč, Úboč, Únějovice, Všepadly, Kaničky, Úlíkov a Němčice. — MS, Lareco, Praha.
celkově nesystémová vymezení, nepropojené „apendixy“ (prakticky nic netvoří systém);
nedodržována prostorová skladba ÚSES na lokální úrovni (tj. cca 2 km);
místy volné propojování mezofilních LBK s hygrofilními bez návaznosti reprezentativních mezofilních
biotopů;
místy nedostatečné prostorové parametry skladebných částí, především LBC;
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některá LBC jsou přerušovaná silnicemi (BC mají být přírodními plochami, především pak lokální);
neřešeno ještě v souladu s vyšší hierarchií ČR (Bínová et al. 1996).
Hájek M., Bílek O. (2005): Generel regionálního ÚSES Plzeňského kraje. — MS, GeoVision, Plzeň.
skladebné části regionálních systémů ES byly upřesněny na aktuální krajinná rozhraní, pozemky KN a
lesnický detail;
na křížení mezofilních a hygrofilních systémů ES byla upřesněna biocentra smíšeného typu.
Terénní průzkumy a vlastní podklady.

Historie
Nejstarší historické zmínky o Únějovicích se objevují v roce 1379. Tehdy je držel královský
lovčí Ctibor Tlam, který vlastnil také nedaleký hrad Pušperk. Jeho syn Jan již Pušperk
nedržel, můžeme proto předpokládat, že si v Únějovicích nechal vystavět tvrz nebo dvorec,
který se stal centrem malého statku. Ten zprvu obsahoval jen ves a dvůr Únějovice. Ve 2.
polovině 15. století držel Únějovice rytířský rod Únějovských z Krásného Dvora. Před
polovinou 16. století získalo únějovický stateček město Domažlice, kterému byl ale za
protihabsburskou revoltu zkonfiskován. Novým majitelem Únějovic i sousedního panství,
spravovaného původně z tehdy již opuštěného hradu Nového Herštejna, se v roce 1549
stává karlštejnský purkrabí Šebestián Markvart z Hrádku. Jelikož byl Nový Herštejn
neobyvatelný, stávají se Únějovice nakrátko centrem bývalého herštejnského panství, k
němuž tehdy patřily majetky v devíti vesnicích. S tímto krátkým obdobím vzestupu můžeme
spojit i radikální přestavbu únějovického dvora a tvrze, který za Markvartů získal podobu
výstavné renesanční rezidence. Dvůr byl vybudován na rozsáhlém obdélném půdoryse,
fasády obytných i hospodářských budov byly zdobeny sgrafity (poslední zbytky psaníčkových
sgrafit jsou zachovány na vnější fasádě stodoly v jihovýchodním nároží dvora). Tvrz –
renesanční sídlo – bylo situováno při vstupu v severozápadním nároží dvora. Nad
trojprostorovým přízemím sklenutým křížovými klenbami s hřebínky, (které jsou dosud
zachovány), obsahovala budova další dvě patra. Rozkvět únějovického statku však netrval
dlouho. Již v roce 1593 je jako jeho majitel uváděn Humprecht Černín z Chudenic, po něm
následovali Kocové z Dobrše a Žákavcové ze Žákavy. Za těchto majitelů byly Únějovice
drženy k jiným statkům a únějovické sídlo ztratilo charakter šlechtické rezidence. Bylo
využíváno vrchnostenskými úředníky a později přestavěno na sýpku. K této přestavbě došlo
nejpozději po roce 1720, kdy se Únějovice s Chocomyšlí stávají natrvalo součástí panství
Chudenice. Bývalé renesanční sídlo slouží stále jako prostorná a i dnes bezpečná sýpka. V
roce 2008 získal objekt nové fasády. Při rekonstrukci byly zakresleny původní fasády s
velkými okny, které opět zmizely pod omítkami. Poměrně dobře zachován je i celý areál
dvora. Součástí dvora byl i mlýn umístěný pod hrází velkého rybníka.
Historický vývoj sídla
První písemná zmínka je z roku 1379 Obec Únějovice leží 3 km jižně od obce Koloveč a 15
km severovýchodně od okresního města Domažlice. Jádro obce je situováno na úpatí vrchu
Terezín, na jihu tvoří hranice obce hladina rozlehlého Únějovického rybníka. Nachází se v
nadmořské výšce 458 m n. m. o celkové rozloze 393 ha. Dříve obec spadala pod MNV
Chocomyšl v roce 1980 byla integrována pod MNV Koloveč. Po sametové revoluci v roce
1989 se stala samostatnou obcí s místní obecní samosprávou.
Rok
1900 1930 1950 1970 1990 2009
Počet obyvatel 285 283 190 150 72 100
Obyvatelstvo: Z tabulky je zřejmé, že hlavní úbytek obyvatel nastal po druhé světové válce
což bylo způsobeno odchodu obyvatel do průmyslových oblastí státu a osidlování
pohraničních obcí. Další trend poklesu 70. a 80. let minulého století byl zapříčiněn tím, že
obyvatelstvo stárlo a nebyl žádný příliv nových a mladých obyvatel. K nárůstu počtu obyvatel
došlo až v roce 2008 kdy se k trvalému pobytu do Únějovic přihlásilo přes 20 obyvatel z obce
Chocomyšl, neboť jejich nemovitosti leží v katastrálním území obce Únějovice.
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Nemovitosti: V roce 2009 se nachází v obci Únějovice 63 nemovitostí z toho je 35 trvale
obydlených a 28 objektů rekreačních. Poměrně velkému počtu rekreačních objektů a jejich
majitelům vděčí obec za to, že ráz obce byl zachován nemovitosti jsou ve velmi dobrém
stavu a nejsou zde opuštěné a vybydlené domy.
Historie Sboru dobrovolných hasičů Únějovice
Díky dochované dokumentaci z tehdejší doby víme, že hasičský sbor v Únějovicích, v době
vzniku Ouňovicích, byl založen roku 1912. Zakládalo ho 15 občanů. Je nesporně raritou, že
mezi zakládajícími členy byla i žena, paní Kateřina Dolejšová. Prvním starostou byl zvolen a
na dlouhá léta setrval v této funkci, která byla později čestnou, pan Josef Lang. Již koncem
října byli hasiči vybaveni ruční stříkačkou zn. „Smekal", která byla 20. srpna roku 1913
slavnostně vysvěcena. Byla taktéž pořízena odpovídající výstroj a slavnostní obleky.
Členové sboru se ihned stávají organizátory kulturního života v obci. Pořádali hasičské
věnečky a dokonce i divadelní představení. První řádná valná hromada se konala 11. ledna
1914. Bohužel, už v tomto roce přerušila činnost I. světová válka.
V roce 1919 se do práce sboru zapojilo 24 občanů, jejichž příjmení jsou z velké části v naší
obci stále zastoupena. V období mezi válkami se členové zúčastňují všech okrskových a
župních cvičení. 6. června 1938 byla při místním okrskovém cvičení předvedena nová
motorová stříkačka od firmy "Stratílek". Jejím strojníkem byl až do roku 1965 pan Josef
Moller.
Během II. světové války byla vyvíjena jen velmi slabá činnost a velký podíl na jejím
opětovném obnovení měl pan Václav Janoušek a později Ladislav Macán . Členové, tehdy
„Svazu požární ochrany", se opět zapojují do práce v obci. Pořádají například plesy a akce
pro děti. S postupem času přicházejí opět nová jména, která hýbou činností sboru, jako např.
pánové Václav Dolejš, Josef Kuneš, Jaroslav Ouška, Josef Wachtl, Alois Kroa a František
Mikuláš. Strojníkem byl po dlouhá léta pan Josef Černý. Na přelomu 70. a 80. 1et uplynulého
století získalo místní družstvo dlouhou šňůru vítězství na okrskových soutěžích. Dokonce
jsme si troufli i na okresní kola a žádnou ostudu jsme tam neudělali.
V poslední době náš sbor reprezentují na okrskových soutěžích dokonce čtyři družstva:
muži, ženy, děti a senioři. Vzhledem k tomu, že mají Únějovice asi 100 obyvatel a sbor 33
členy, je zde tedy záruka, že ani v budoucnu hasičská tradice v naší obci nezanikne.
Naše činnost by nebyla možná bez úzké spolupráce s místním obecním úřadem, který sbor
částečně financuje.
Fotbalový oddíl TJ Únějovice
Jednou z významných organizací působících na území obce Únějovice je fotbalový oddíl,
který vznikl roku 1971 pod názvem TJ Podolí Chocomyšl. Jeho jméno se shodovalo s
názvem místního JZD. Oddíl měl tehdy tým mužů a žáků a od roku 1972 hrál Okresní soutěž
okresu Domažlice.
Prvním předsedou TJ byl až do roku 1988 Václav Mastný. Dále pak Alois Kroa, Jaroslav
Neškudla a Milan Mastný. Prvním trenérem mužů a správcem hřiště byl Antonín
Joachymstahler, trenérem žáků pak Alois Kroa.
V roce 1983 byl změněn název klubu na TJ JZD Rozvoj Chocomyšl a v roce 1992 na TJ
Chocomyšl.
Roku 2004 došlo z důvodu nedostatku hráčů v obou oddílech ke spojení TJ Chocomyšl s
fotbalovým
klubem
Chudenice.
Nový
název
zní
FK
CH
–
UNION.
Již roku 2008 byla uzavřena smlouva o součinnosti oddílu s TJ Slavoj Koloveč. Je v ní
obsaženo sloučení hráčů obou fotbalových klubů. Hlavním důvodem bylo rozšíření hráčské
základny v obou klubech a zkvalitnění účasti jednotlivých družstev ve fotbalových soutěžích.
Všechna družstva hrají pod názvem Slavoj Koloveč.
Na hřišti v Kolovči hraje své zápasy v Krajské soutěži A tým a dále přípravka žáků. Na hřišti
v Únějovicích hraje B tým 1. B třídu Krajského přeboru, C tým pak 3. třídu Okresního přeboru
a dorost pilotní soutěž “Fotbal bez hranic“.
V roce 2014 vznikl v Chudenicích nový fotbalový oddíl, což způsobilo odchod několika hráčů
a funkcionářů z naší organizace.
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V témže roce byl na VČS zvolen nový výbor a byla podána žádost o změnu názvu na TJ
Únějovice.

j) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
V níže přiložené tabulce jsou uvedeny předpokládané (orientační) počty nových rodinných
domů, resp. bytových jednotek a počet obyvatel v těchto objektech v jednotlivých
zastavitelných plochách řešeného území.

Označení plochy

Z 1 – BI 1
Z 2 – BI 2
Z 4 – BI 3
Z 5 – BI 4
Z 6 – BI 5
Z 7 – BI 6
Z 8 – BI 7
Celkem

Celkov
á
plocha
lokality
(ha)
1,38
0,24
0,30
0,25
0,19
0,19
2,19
-

Počet
rodinnýc
h domů

Počet
bytových
jednotek

Počet
obyvatel

5
1
1
1
1
1
5
15

5
1
1
1
1
1
5
15

15
3
3
3
3
3
15
45

ÚP navrhuje zastavitelné plochy pro realizaci cca 15 bytových jednotek pro cca 45 obyvatel.
U řešených ploch se jedná o logické doplnění zastavěného území. Zastavitelné plochy pro
bydlení byly vymezovány především s ohledem na potenciál rozvoje území situovaného
v blízkosti města Domažlice a s přihlédnutím k demografickému vývoji v posledních dvou
dekádách.
Navrhované zastavitelné plochy byly řešeny na základě zadání ÚP, především dle bodu c.),
v němž je požadavek v návrhu územního plánu rozvinout v obci především plochy bydlení.
Navrhovaná koncepce bude navazovat na stávající sídelní strukturu a inženýrské sítě.
Mezi hlavní cíle rozvoje v území obce byl zařazen požadavek, aby bylo určení pozemků pro
výstavbu rodinných domů a bytových domů.
Při návrhu byla požadavek v rámci hlavních cílů rozvoje území:
• respektovat stávající infrastrukturu území a zpracované studie a projekty infrastruktury
• respektovat závěry zpracovaného projektu místního systému ekologické stability pro
řešené území
• zachovat místní ráz vesnice, zeleně, vodních toků apod.
• zachovat prostorové členění a dosavadní měřítko vesnické zástavby v řešeném území,
nepřekročit její podlažní hladinu v centru obce a ostatních lokalitách
• zachovat a obnovit historickou zástavbu
Požadavky vzešlé ze zadání ÚP byly plně respektovány během návrhu zastavitelných ploch
a způsob jejich řešení, umístění byly zadání ÚP ovlivněny.
Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení,
náboženská víra, národnost

Obyvatelstvo celkem v tom
abs.
%
mužiženy
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Obyvatelstvo celkem
104
z toho:
s trvalým pobytem
104
s dlouhodobým pobytem
narození v obci obvyklého bydliště
47
bydlící před rokem ve stejné obci
77
Obyvatelstvo podle způsobu bydlení:
osoby v bytech
102
osoby v zařízeních
osoby mimo byty a zařízení
2
Obyvatelstvo podle státního občanství:
z toho:
Česká republika
102
Slovenská republika
ostatní země EU
bez státního občanství
nezjištěno
Obyvatelstvo podle národnosti:
z toho:
česká
83
moravská
slezská
slovenská
maďarská
1
německá
polská
romská
ruská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno
20
Obyvatelstvo podle náboženské víry:
věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti12
věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti
13
z toho:
Církev adventistů sedmého dne
Církev československá husitská
Církev římskokatolická
10
Českobratrská církev evangelická
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Starokatolická církev v ČR
bez náboženské víry
36
neuvedeno
43

100,0

56

48

100,0
45,2
74,0

56
29
42

48
18
35

98,1
1,9

55
1

47
1

98,1
-

55
-

47
-

79,8
1,0
19,2

44
12

39
1
8

11,5
12,5

6
7

6
6

9,6
34,6
41,3

5
18
25

5
18
18

Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. - vybrané území

2007
2008
2009
2010
2011

Počet v tom podle pohlaví v tom ve věku (let)
Průměrný
obyvatel
muži
ženy 0-14 15-64 65 a více
věk
celkem
76
39
37
8 50
18
47,6
96
53
43
17 63
16
42,0
103
59
44
16 72
15
43,2
15
43,1
100
56
44
15 70
105
57
48
16 71
18
43,0
80
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Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. - vybrané území
2012
2013
2014

104
100
100

57
54
55

47
46
45

15
15
14

70
69
71

19
16
15

43,5
42,8
42,8

Vybrané ukazatele pro územně analytické podklady za obec
Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let
na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let
na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů
v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení
Počet lázeňských léčeben
Počet lůžek v lázeňských léčebnách
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy
(%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové
výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Koeficient ekologické stability
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra - rozloha (ha)
Živě narození
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2011
2012
105
104
-1
-1
1
-

2013
2014
100
100
-2
2
-2
-2

15,2

19,4

15,0

14,0

16

15

15

14

17,1

12,6

16,0

15,0

18
1
14,3
5
5
1
-

19
1
.
.
.
.
.
-

16
1
4,3
3
3
2
-

15
1
11,3
8
8
3
-

-

-

-

-

.
.
.
76,9
77,3

.
.
.
76,9
77,3

.
74,4
84,2

.
.
.
74,4
84,2

18,9

18,9

11,8

11,8

6,2

6,2

7,3

7,3

3,5
13,5
0,52
233,6
7,2
4,4
57,1
53,0
13,7
5,0
19,3
302,3
393,3
-

3,5
13,5
0,52
233,6
7,2
4,4
57,1
53,0
13,7
4,9
19,3
302,3
393,3
-

3,8
14,4
0,43
246,5
7,4
4,4
34,5
56,8
15,1
4,9
23,8
292,7
393,3
2

3,8
14,4
0,43
246,5
7,4
4,4
34,5
56,8
15,1
4,9
23,9
292,7
393,3
3
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Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

1
3
2
43,0
71

82

1
1
1
43,5
70

4
1
3
42,8
69

1
2
42,8
71
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Územní plán Únějovice řeší především nově vzniklé plochy zastavitelného území, Veškeré
plochy navazují na sídlo na hranice zastavěného území, tyto plochy jsou odpovědí na danou
situaci a vychází z potřeby rozvoje obce a ze skutečnosti, že v zastavěném území obce se
nenachází dostatek ploch využitelných pro novou výstavbu. Nově navržené plochy
zastavitelného území se omezují především pro individuelní zástavbu pro realizaci čistého
bydlení. Takto koncipované umístění nikterak nemá vliv na krajinu, krajinný ráz, nikterak
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významně nezasahuje do volné krajiny a tudíž nemění přirozené osy a dominanty krajiny,
krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty.
Obec Únějovice (450 - 473 m n.m.) se nachází 15 km východně od Domažlic. V obci je 76
trvale bydlících obyvatel. Neplánuje se výstavba obytných objektů, v roce 2015 se
předpokládá 50 obyvatel. Recipientem je potok Merklínka. Obec Únějovice se nenachází v
chráněné krajinné oblasti.
Ačkoliv dnes má obec spíše obyvatele starší věkové skupiny, je uvažováno s tím, že bude
v budoucnu potřeba nových zastavitelných ploch využitých především pro funkci bydlení, a to
z důvodu politiky obce, která chce novou možností výstavby přilákat mladé lidi k usazení se
v obci. Územní plán Únějovice tedy řeší především nově vzniklé plochy zastavitelného
území. Nově navržené plochy zastavitelného území se omezují především pro individuální
zástavbu pro realizaci čistého bydlení. Takto koncipované umístění nikterak nemá vliv na
krajinu, krajinný ráz, a tudíž nemění přirozené osy a dominanty krajiny, krajinné dominanty,
veduty a ohraničující horizonty.
Nově vzniklé plochy zastavitelného území jsou umístěny tak, aby navazovali na stávající
zástavbu, nachází se především na západním a východním okraji zastavěného území obce.
Tato nová poloha umístění zároveň navazuje na stávající dopravní infrastrukturu, čímž se
omezuje vznik nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné infrastrukturní
investice. Nově vzniklé plochy zastavitelného území citlivě navazují na stávající plochy
s rozdílným způsobem využití, a tak vytváří ucelený útvar s ohledem na místní podmínky a
preferované funkce území
Přesto je vhodné uvažovat v první řadě o dostavbě proluk a volných ploch v zastavěném
území obce, až poté, co se tyto volné plochy zastaví, bude probíhat další výstavby
v navržených zastavitelných území. Takovýmto příkladem je plocha v severozápadní části
zastavěného území obce, kde jsou dosud volné plochy pro zástavbu, až poté, co budou
vyčerpány, mohou být využity navržená zastavitelná území Z1, Z2, Z4, Z5. Obdobný případ
se nachází ve východní části zastavěného území obce, kde se stále nachází volná místa
vhodná pro zástavbu, po jejich využití je možné dále pokračovat ve výstavbě v navržených
zastavitelných území Z6, Z7, Z8.
Snahou zastupitelstva je vytvořit v obci takové podmínky a prostředí, které budou vhodné pro
nově příchozí, především mladé obyvatele a které sem právě tyto mladé lidi přimějí přijít a
usadit se zde.
Tato skutečnost má také za následek, že většina nově navržených zastavitelných ploch je
určena pro první etapu výstavby, a to proto, aby byly pokryty požadavky na výstavbu a bylo
vytvořeno atraktivní prostředí pro nové zájemce o pobyt v obci. Do první etapy patří
zastavitelné plochy Z2, Z5, Z6, Z7, Z8 a Z1 ve 2/3 plochy východním směrem (přesná poloha
a plocha vyznačeny ve výkrese č.1). Z důvodu vzájemné investiční a rozvojové podmíněnosti
a časové následnosti byla stanovena etapa druhá, která zahrnuje 1/3 plochy Z1 v západní
části a Z4. Tyto zastavitelné plochy nejsou v těsné návaznosti na zastavěné území obce či
se nachází ve větší vzdálenosti od kompaktního celku zastavěného území.

k) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
N1_námitka uplatněna ze dne 20.10.2014
Žadatel:
Ing. Tomáš Příbek a Mgr. Milena Příbková Federová,
Únějovice 31, 345 43 Koloveč
Předmět námitky s odůvodněním:
A. Vlastníci pozemkové parcely č. 1193 v k.ú Únějovice podávají námitku k vymezení
hranice zastavěného území uvedenou v Návrhu ÚP Unějovice. Hranice zastavěného území
nebyla vymezena v souladu s § 58 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v
platném znění. Zastavěné území je mimo jiné hranice intravilánu vymezené k 1. září 1966.
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Tato hranice není v ÚP Unějovice respektována nejen u výše uvedeného pozemku, ale i u
pozemků č. 1155 — 1159 v k.ú. Únějovice, čímž se ÚP Únějovice stává nezákonným.
B. Do ÚP Unějovice požadujeme zapracovat jako přípustné využití ploch lokálních
biokoridorů přístupy k přiléhajícím nemovitostem (sjezdy, účelové komunikace, apod.) - viz.
posudek zpracovatele USES, RNDr. Ing. M. Hájka k pozemkové parcele č. 1193.
Rozhodnutí o námitce N1.A, N1.B: námitce se vyhovuje
Odůvodnění:
N1.A Hranice zastavěného území obce bude upravena dle známé hranice intravilánu
vymezené k 1.září 1966, dle §58 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tato
hranice byla převzata i při vymezování hranice zastavěné území obce Únějovice a to
samostatným postupem, nyní dle §59 stavebního zákona. Do zastavěného území budou
zahrnuty pozemky v intravilánu obce Únějovice. Způsob využití jednotlivých funkčních ploch
nebude měněn.

N1.B Zpracovatelem ÚSES (RNDr. Ing. Miroslava Hájka, GeoVision, s.r.o., Plzeň, ČKA 03
204) byl v návrhu ÚP Únějovice vymezen funkční mezofilní LBK DO040-DO045. V rozsahu
LBK byl navržen přechod biokoridoru pro dopravní stavbu v nejkratším (kolmém) směru
mezi pozemky parc.č. 1246 a parc.č. 1159, kde má LBK reálnou šířku 15-20m. Při
umisťování staveb (sjezd, účelová komunikace, obnova náhonu, apod.) v řešené části LBK
bude umístěn v místě komunikace přes stávající náhon konstrukčně jednoduchý mostek.
Podmíněně přípustné využití LBK bude doplněno do textové části ÚP Únějovice.
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NO.1 – námitka uplatněná dne 29.4. 2015
Žadatel:
Ing. Tomáš Příbek a Mgr. Milena Příbková Federová, Únějovice 31, 345 43
Koloveč
Předmět námitky s odůvodněním:
Po seznámení se s dokumentací Návrhu ÚP Únějovice při opakovaném veřejném
projednání, které se konalo dne 22.4.2015 na MéÚ Domažlice, a V souvislosti s tím, že
pořizovatel ÚP Únějovice zamítl či jen částečně vyhověl našim předchozím připomínkám,
podáváme tímto následující námitky a připomínky.
Jako vlastníci pozemku č. 1193 v k.ú. Únějovice podáváme námitku ve smyslu dohodnutého
přesunu prvků ÚSES na této parcele.
V rámci výše uvedeného jednání byly byly po dohodě s RNDr. Ing. Miroslavem Hájkem,
zpracovatelem ÚSES, a Ing. arch. Václavem Mastným, za zpracovatele ÚP Únějovice,
navrženy následující úpravy v dokumentaci Návrhu územního plánu Únějovice, se kterými
jsme souhlasili:
1) Na pozemku č. 1193 v k.ú. Únějovice byla dohodnuta úprava velikosti lokálního
biokoridoru, tj. jeho zmenšení a přesunutí do severní části výše uvedeného pozemku v
minimální nutné šířce, viz. schéma přiložené v příloze.
2) Dojde k úplnému vypuštění interakčního prvku na pozemku č. 1193 v k.ú. Únějovice.
Rozhodnutí o námitce NO.1.1 a NO.1.2 : námitce se vyhovuje
Odůvodnění:
NO1.1 Na pozemku č. 1193 bude upravena velikost lokálního biokoridoru v rozsahu dohody
a schématu, které vyplynulo na opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Únějovice. V
severní části bude procházet LBK DO040- DO045 v minimální šíři 15m.

NO1.2
Po dohodě se zpracovatelem ÚSES (RNDr. Hájkem) je možné vypustit interakční prvek na
pozemkové parcele č.1193. Na řešeném pozemku bude zachována stávající plocha
zemědělská – trvalý travní porost (NP).

l) vyhodnocení připomínek
Připomínka k návrhu ÚP (dle §50, odst.3 stavebního zákona) ze dne 15.1. 2014
Ing. Tomáš Příbek a Mgr. Milena Příbková Federová, Únějovice 31, 345 43 Koloveč
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Návrh ÚP Únějovice není v souladu s KoPÚ Únějovice dokončenou v roce 2011.
Respektovat stávající hranici zastavěného území obce a parcelu č. 168/1 zachovat jako
plochu zastavitelnou pro bydlení v jejím plném rozsahu.
Současně nesouhlasíme s umístěním stávajícího hydrofilního biokoridoru na našich
pozemcích .Žádný tam ve skutečnosti neexistuje – řadu let využíváme jako zahradu.
Vzhledem k tomu, že již delší dobu nikdo nepostavil v obci žádnou stavbu, do které by se
přihlásil k trvalému bydlení a nové (rekonstruované) stavby slouží pouze k rekreačnímu
bydlení, nepovažujeme zónu Z1 pro rozvoj obce efektivní (vysoké náklady na vybudování
dopravní a technické infrastruktury). Požadujeme nejprve zastavět navrhované plochy v
intravilánu obce a zónu Z1 zařadit do ploch územní rezervy. Negativní vliv pro rozvoj obce v
podobě přibývání dalších nemovitostí využívaných pouze k rekreačním účelům,
nekoordinovaná výstavba a obsazování ploch mimo stávající zastavěné území obce.
Návrh vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje z části
Návrh byl dán do souladu s KoPÚ Únějovice. Respektována bude současná hranice
zastavitelného území vymezená samostatným postupem. Zpracovatel prvků ÚSES upravil
trasu lokálního biokoridoru – hydrofilního mimo pozemkovou parcelu č. 168/1 v k.ú.
Únějovice.
V rámci řešení ÚP Únějovice byla zapracována KoPÚ Únějovice dokončená v roce 2011,
která byla dána do souladu s návrhem ÚP Únějovice.
Požadavek byl zapracován. Nově navržené prvky ÚSES respektují KoPÚ, prvky ÚSES jsou
navrženy tak, aby vhodně a funkčně reagovaly na současný stav obce Únějovice.
V rámci návrhu ÚP Únějovice je snaha zajistit rozvoj obce a nabídnout mladým lidem
možnosti k trvalému bydlení v obci. Pro tuto skutečnost byly navrženy nové plochy
zastavitelného území s funkcí individuálního bydlení v RD.
Z hlediska vzájemné investiční a rozvojové podmíněnosti a časové následnosti byla
stanovena etapizace výstavby v návrhových lokalitách pro bydlení.
Vzhledem k velikosti obce Únějovice a snaze vytvořit atraktivní prostředí pro nové obyvatele
obce ÚP byla většina nově navržených ploch pro bydlení zahrnuta do etapy první.
První etapa obsahuje všechna navržená zastavitelná území katastrálního území obce
Únějovice kromě zastavitelného území Z4 a západní části zastavitelného území Z1 (přesná
definice a poloha vyznačena ve výkrese č.1.). Druhá etapa výstavby zahrnuje právě zmíněné
zastavitelné území Z4 a západní část (1/3) zastavitelného území Z1. Lokality, které byly
určeny pro druhou etapu výstavby, svojí polohou nenavazují v těsném napojení na
zastavěné území obce Únějovice. Zastavitelná území v první etapě svojí polohou těsně
navazují na stávající zastavěné území obce, proto je zde snaha zajistit rozvoj obce a
nabídnout mladým lidem možnosti k trvalému bydlení v obci. Vzhledem k velikosti obce
Únějovice a snaze vytvořit atraktivní prostředí pro nové obyvatele obce ÚP zařadil většinu
zastavitelných ploch do první etapy výstavby. Všechny lokality nově navrhovaného
zastavitelného území jsou umístěny v návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu,
nejedná se o izolované lokality.
P1_připomínka uplatněna ze dne 20.10.2014
Žadatel:
Ing. Tomáš Příbek a Mgr. Milena Příbková Federová,
Únějovice 31, 345 43 Koloveč
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A. Z dokumentace projednávaného návrhu ÚP Únějovice není zřejmé, z čeho zpracovatel
vycházel při vymezeni tak rozsáhlého množství zastavitelných ploch na počet trvale
bydlýcích obyvatel.
Zpracovatel ve své koncepci – v části “Odůvodnění"‘ musí uvést, čím se při vymezování
zastavitelných ploch řídil. V obci Únějovice trvale klesá počet obyvatel s výjimkou let 2007 až
2009, kdy změnou správní hranice došlo ke skokovému navýšení počtu obyvatel obce.
V těchto letech došlo k administrativním změnám – přihlášení trvale žijících obyvatel ze
sousední obce Chocomyšl do obce Únějovice. Veškeré dostupné demografické údaje
vykazují stagnující – spíše klesající trendy (počet obyvatel, saldo migrace, index stáří,
přirozený přírůstek počtu obyvatel), viz. Územně analytické podklady ORP Domažlice.
Požadujeme tedy, aby zpracovatel ÚP Únějovice posoudil skutečné možnosti obce a
přehodnotil velikost navržených rozvojových ploch, v souladu s ust. § 18 odst. 4) stavebního
zákona.
B. Předložená dokumentace návrhu ÚP Únějovice je v rozporu s nadřazenou ÚPD ,,Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK), neboť jednou z priorit ZÚR PK je vymezovat
zastavitelné plochy v návaznosti na současně zastavěné území. V případě navržené lokality
Z1 se jedná o vymezeni plochy, umístěné dislokovaně od vlastního sídla – obce Únějovice.
Odůvodnění ÚP se touto skutečností vůbec nezabývá. V důsledku vymezené lokality Z1 v
takovém rozsahu může dojít k neúměrnému zásahu a poškození volné krajiny, což je v
přímém rozporu s ust. § 18 odst. 4) stavebního zákona, kde je uvedeno, že cílem územního
plánování je mimo jiné ochrana krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a
základ jejich totožnosti.
C. Předložený návrh ÚP Únějovice se snaží stanovit jakýsi způsob etapizace. V textu
urbanistické koncepce jsou definovány jiné způsoby etapizace než v kapitole k) Stanoveni
pořadí změn v území, které se etapizací rovněž zabývá. Jelikož jsou tyto návrhy různě
vyložitelné (protichůdné), lze považovat předložené řešení za nejednoznačné, právně různě
vyložitelné. Domníváme se tedy, že předložený návrh ÚP Únějovice lze ve smyslu již platné
judikatury vyslovené nejvyšším správním soudem za nezákonný.
D. Využití funkčních ploch stanovené v návrhu ÚP Únějovice není v souladu s Vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění. Přípustné
využití těchto ploch je rovněž nad rámec stanovený výše uvedenou vyhláškou, bez
stanovených patřičných podmínek.
Vyhodnocení připomínky: připomínce P1.A se částečně vyhovuje
připomínce P1.B se nevyhovuje
připomínce P1.C se vyhovuje
připomínce P1.D se částečně vyhovuje
Odůvodnění:
P1.A Zpracovatel vyhodnotil velikosti navržených rozvojových ploch v Odůvodnění v
kapitole j) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch. Vymezené rozvojové plochy vychází z politiky obce
Únějovice s cílem přilákat mladé lidi k trvalému bydlení v obci. Zpracovatel vymezil část
plochy Z1 a celou plochu Z4 pro druhou etapu zástavby. Zpracovatel doplnil podmínku, kdy
bude možné využít navrženou druhou etapu.
Pořizovatel do 4 let od vydání ÚP Únějovice předloží zastupitelstvu obce zprávu o
uplatňování ÚP v uplynulém období, kde vyhodnotí využití rozvojových ploch.
P1.B Ze zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) vyplývá požadavek na
usměrňování vzniku satelitní výstavby v obcích vyvolávajících nadměrné infrastrukturní
investice a vymezovat zastavitelné plochy v návaznosti na současně zastavěné území.
Lokalita Z1 je oddělena od zástavby z důvodu zachování minimálních parametrů stávajícího
lokálního biokoridoru LBK (DO041-DO043). Nejedná se tudíž o záměrné dislokování nové
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lokality – satelitní zástavby. Lokalita Z1 je zpracovatelem odůvodněna v části Odůvodnění
kapitole j) a je rovněž stanovena etapizace výstavby.
P1.C Zpracovatel doplnil podmínku etapizace, kdy bude možné využít navrženou druhou
etapu. Byly sjednoceny podmínky v kapitolách c) a k). Výklady v obou kapitolách jsou
shodné nebo alespoň stejně vyložitelné (neprotichůdné).
P1.D Využití jednotlivých funkčních ploch je prací zpracovatele, který v Odůvodnění v
kapitole e3) dokládá soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů. Pořizovatel požadoval upravit stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s převažujícím účelem využití, přípustným využití, nepřípustným využití,
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, vše stanovené v části I, odst 1f) přílohy č.7 k vyhlášce č.
500/2006Sb. Zpracovatel částečně upravil přípustné využití ploch a podmínky prostorového
uspořádání (viz. Regulační prvky navrhované zástavby).
Plochy v ÚP jsou vymezovány k naplňování cílů a úkolů územního plánování s ohledem na
rozdílné nároky na prostředí řešeného území. Definované plochy v ÚP Únějovice jsou
vymezeny zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků
na uspořádání a využívání území.
P1 – připomínka uplatněná dne 29.4. 2015
Žadatel:
Ing. Tomáš Příbek a Mgr. Milena Příbková Federová, Únějovice 31, 345 43
Koloveč
P1.A Z dokumentace projednávaného návrhu ÚP Únějovice není zřejmé, z čeho zpracovatel
vycházel při vymezeni tak rozsáhlého množství zastavitelných ploch na počet trvale
byd1ících obyvatel. Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v§ 53 odst.5) písmena f)ukládá
zpracovateli ÚP povinnost vyhodnotit účelné zastavění území a vyhodnotit potřeby
vymezení zastavitelných ploch. Předložený návrh by měl v části odůvodnění v bodu j)
Návrhu ÚP Únějovice uvádět, na základě čeho byly navržené zastavitelné plochy vymezeny.
Rovněž schválené zadání ÚP Únějovice v bodě c) Požadavky na rozvoj území obce ukládá
zpracovateli ÚP vymezit plochy bydlení úměrně s ohledem na velikost a potřeby obce na
základě demografického vývoje obce. Vzhledem k veřejně dostupným statistickým údajům
(např. Český statistický úřad, územně analytické podklady, které jsou pořizovány úřadem
územního plánování v Domažlicích) , je potřeba tuto kapitolu doplnit, aby bylo dohledatelné,
na základě jakých údajů a podkladů bylo tak velké množství zastavitelných ploch vymezeno.
Přitom veřejně přístupné údaje uvedené na e-stránkách ČSÚ a MěÚ Domažlice: ÚAP
dokládají, že v obci Únějovice je v posledních letech zaznamenán trvalý úbytek obyvatel, a
rovněž ostatní demografické údaje vykazují spíše klesající trend.
P1.B
Ze schváleného Zadání ÚP - bod d) požadavky na urbanistickou koncepci a bod j)
požadavky na ochranu krajiny a rozvoj hodnot území vyplývá, že zpracovatel Úp měl nové
zastavitelné plochy navrhovat v návaznosti na současné zastavěné území obce. Rovněž
ZÚR PK v bodě 2.2.1. ukládá povinnost přistupovat k vymezování nových rozvojových ploch
na pozemcích, které jsou součástí ZPF, až po využití vnitřních rezerv sídel a déle výstavbu v
obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit, vyvolávajících
nadměrné infrastrukturní investice. Výše uvedené závazné pokyny nejsou v případě lokality
Z1 respektovány. V Návrhu ÚP Únějovice není odůvodněno, čím byl zpracovatel ÚP
motivován po vymezení této plochy, ani není vyhodnocena ekonomičnost plochy Z1.
Pořizovatel v Návrhu rozhodnutí o námitkách a připomínkách ze dne 26.11.2014 sice
konstatuje, že se nejedná o záměrné oddělení této zastavitelné plochy od sídla, nicméně
zároveň uvádí, že ZÚR PK požaduje usměrňovat satelitní výstavbu v obcích a vymezovat
zastavitelné plochy v návaznosti na současné zastavěné území obce. Pořizovatel dále v
Návrhu rozhodnutí o námitkách a připomínkách konstatuje, že lokalita Z1 je zpracovatelem
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odůvodněna a je stanovena etapizace výstavby, ovšem tato etapizace ve výrokové části ÚP
neupřednostňuje volné plochy bydlení v současném zastavěném území obce, nýbrž
umožňuje výstavbu právě v navržené lokalitě Z1. Po nahlédnuti do spisu bylo zjištěno, že
Krajsky úřad Plzeňského kraje - Odbor regionálního rozvoje jako nadřízený orgán úřadu
územního plánování
v Domažlicích upozorňuje na skutečnost, že jsou nadměrně
vymezovány rozvojové plochy pro bydlení ve vztahu ke snižujícímu se počtu obyvatel obce,
zejména lokality mimo stávající zastavěné území (plocha Z1). Nadřízený orgán úřadu
územního plánování v rámci metodického sdělení upozorňuje na další skutečnosti, které by
měl zpracovatel územního plánu upravit.
P1.C
Ve schváleném Zadání ÚP v bodě b) jsou upřednostněny vlné plochy v zastavěném území
obce a obdobný požadavek vyplývá ze zásad ZÚR PK — bod 2.2.1. Proto je povinností
zpracovatele i pořizovatele uvést Návrh ÚP Únějovice do souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací. Planimetrií předloženého návrhu ÚP Únějovice bylo zjištěno, že
stávající plochy bydlení v obci zaujímají cca 10 ha a nové navržené zastavitelné plochy
bydlení cca 5 ha. Stanovená etapizace v předloženém návrhu ÚP nejednoznačně určuje,
které nové navržené zastavitelné plochy bydlení patří do I. etapy a které do II. etapy.
Vzhledem k tomu, že navržené zastavitelné plochy bydlení označené Z2, Z4, Z5, Z6, Z7 a Z8
se nacházejí v současném zastavěném území obce a celková výměra těchto ploch činí cca
3,5 ha (z celkově navrhovaných cca 5 ha), je nadbytečné pořizovat zastavitelné plochy
bydlení do volné krajiny - viz lokalita Z1. Nabízí se varianta, aby lokalita Z1 byla využitelná v
rámci II. etapy, a to po vyčerpání např. 75 % zastavitelných ploch bydlení v současném
zastavěném území obce, resp. lokalitu Z1 lze vypustit z důvodu současné nadbytečnosti.
Další eventuální vymezeni nových zastavitelných ploch může pořizovatel řešit v rámci zprávy
o uplatňování územního plánu - viz § 55 stavebního zákona. Obdobný charakter připomínek
up1atňujeme po celou dobu řízení o ÚP Únějovice a neustále pořizovatele upozorňujeme na
nestandardní zpracování ÚP Únějovice, např‘. na nezákonnosti (např. ochrana krajiny jako
jeden z úkolů územního plánování § 18 odst. 4) stavebního zákona, odůvodnění potřeby
zastavitelných ploch - §18 odst. 4 SZ, způsob vymezování ploch dle vyhlášky č. 501/2006
Sb. a vymezování zastavěného území dle § 58 a 59 SZ ad., které jsou v návrhu ÚP
Únějovice obsažené.
Vyhodnocení připomínky: připomínce P1.A se vyhovuje
připomínce P1.B se nevyhovuje
připomínce P1.C se nevyhovuje
Odůvodnění:
P1.A Zpracovatel upraví, respektive přepracuje textovou část odůvodnění - kapitolu j)
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch. Vyhodnocení bude zpracované podle předpokládaného nárůstu
obyvatel a to v objektech, které vzniknou ve stávajících prolukách, nově vymezených
plochách bydlení a to vše s pomocí skutečného demografického vývoje počtu obyvatel.
Zejména je nutné zohlednit kapacitu navrhovaných ploch bydlení. Tímto způsobem budou
dostatečně odůvodněny vymezené zastavitelné plochy s ohledem na velikost a demografický
vývoj obce. Podkladem k vyhodnocení budou veřejně dostupné údaje (zejména aktuální
údaje Českého statistického úřadu a Územně analytické podklady ORP Domažlice).
P1.B Ze zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) včetně aktualizace č.1
vyplývá požadavek pouze na usměrňování výstavby v obcích s cílem omezení vzniku nových
satelitních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné infrastrukturní investice, vytvářejících
prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost obyvatel území. Z pohledu
navrhovaných ploch pro zástavbu v obci lze konstatovat, že se většina rozvojových ploch pro
bydlení je navrhována v prolukách stávající zástavby obce Únějovice (lokality Z5, Z6, Z7,
respektive i Z8). Výstavba v obci je dostatečně zpracovatelem usměrňována. Investice do
infrastruktury půjdou vždy na vrub žadatele (investora), jedná se pouze o posouzení
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konkrétního technického řešení. Plocha Z2 přímo navazuje na vymezenou hranici
zastavěného území. Plocha Z1 je oddělena od stávajícího zastavěného území cca 20m
širokým lokálním biokoridorem LBK (DO041-DO043), na kterém jsou zachovány stávající
plochy zemědělské -trvalé travní porosty (NP), který by mohl tvořit vhodný přírodní prvek k
řešené zastavitelné ploše. Nejedná se tudíž o záměrné dislokování nové lokality
individuálního bydlení v RD (BI).
Zpracovatel navrhuje nové zastavitelné plochy dle požadavku obce a požadavků
jednotlivých vlastníků nemovitostí. Odůvodnění nejen lokality Z1 bude zpracovatelem
upraveno v textové části odůvodnění – kapitole j). V textové části – výrok, kapitole k)
Stanovení pořadí změn v území (etapizace) jsou k plochámZ1a Z4 stanoveny podmínky
etapizace výstavby.
Stanovisko KÚ ORR k návrhu ÚP Únějovice ze dne 18.4. 2014 doporučovalo pouze
zvážit rozvojovou plochu Z1, případně její ponechání řádně zdůvodnit. Vše s odkazem na
ZÚR PK bod 2.2.1. Prostorové uspořádání krajiny – rozvoj sídelní struktury. Dále mimo
jiného doporučovalo zvážit počet a velikost nově navrhovaných ploch pro bydlení, zejména
pak lokalit mimo stávající zastavěné území. Pořizovatel požadoval po zpracovateli upravit
rozsah ploch bydlení, doplnit textovou část odůvodnění - kapitolu j) a doplnění textové –
výrokové části o kapitolu k) stanovující pořadí změn v území – etapizaci. Obec Únějovice
požaduje, respektive trvá, aby plochy Z1 (část) a Z4 byly zařazeny do etapizace.
P1.C Nové zastavitelné plochy zahrnují cca 5ha. Z toho lokalita Z1 je o velikosti 1,38ha. Z
důvodu velikosti rozvojové plochy i jejího umístění byla také u lokality Z1navržena etapizace
pro budoucí výstavbu. Obec od začátku pořizování ÚP požaduje zachování lokality Z1 v
rozvojových plochách a je, stejně jako i ostatní navržené plochy, pro obec prioritní. Po
upozornění nadřízeného orgánu (KÚ PK, Odbor regionálního rozvoje) byla navržena
etapizace rozvojových ploch bydlení pro lokality Z1 a Z4. K navržené úpravě (etapizaci) v
následných etapách řízení již tento i ostatní dotčené orgány neuplatnily žádné připomínky,
proto pořizovatel postupoval v pořizování ÚP s touto úpravou a považuje ji za přípustnou.
Využití nejen této plochy bydlení bude vyhodnoceno do 4 let po vydání ÚP Únějovice a to
formou předložení zprávy o uplatňování ÚP zastupitelstvu obce.
Zpracovatel upřednostnil a vymezil většinu rozvojových ploch v zastavěném území obce
nebo plochy navazující na tuto vymezenou hranici.
V textové části – výrok, kapitole k) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) jsou
stanoveny konkrétní podmínky pro druhou etapu výstavby pro lokalitu Z1:
- západní část zastavitelného území Z1 bude využita tehdy, pokud část tohoto zastavitelného
území patřící do první etapy výstavby bude využita ze 75%.

m) poučení
Proti územnímu plánu Únějovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek ( §173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád)
Územní plán Únějovice nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky
oznamující vydání územního plánu Únějovice (§ 173 odst. 1 zákona č. 500/2006 Sb., správní
řád).

…………………………………

…………………………………….

Alois Kroa
starosta obce

ing. Luboš Mastný
místostarosta obce
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